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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Lembaga Keuangan  

Keberadaan lembaga keuangan sangat diperlukan dalam 

menunjang aktivitas ekonomi suatu negara. Lembaga keuangan muncul 

sebagai penghubung antara masyarakat yang kelebihan dana dengan 

masyarakat yang kekurangan dana. Sebelum lembaga keuangan ada, 

aliran dana dari masyarakat yang berlebih ke sektor-sektor yang 

membutuhkan dana sangat rendah. Hal tersebut terjadi karena munculnya 

biaya informasi yang harus dikeluarkan oleh pihak pemilik dana untuk 

mengawasi penggunaan dana oleh peminjam. Dengan adanya lembaga 

keuangan, proses mobilitas dana menjadi semakin efisien sehingga dapat 

meningkatkan kegiatan ekonomi. 

Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa 

keuangan antara lain menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain 

menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program 

pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana. 

Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam 

ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. 

Berikut ini adalah peranan lembaga keuangan dalam perekonomian. 
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a. Penilaian aset 

Lembaga keungan memiliki aset dalam berbagai bentuk, 

misalnya kredit yang diberikan kepada debitur dengan jangka waktu 

tertentu sesuai  dengan perjanjian yang telah dibuat. Lembaga 

keuangan membiayai kredit tersebut menggunakan dana dari 

simpanan masyarakat. Dalam hal ini, lembaga keuangan mengalihkan 

kewajibannya (financial liabilities) menjadi aset (financial assets) 

dengan jangka waktu sesuai kesepakatan dengan penabung dan juga 

debitur. Proses pengalihan kewajiban menjadi aset finansial ini yang 

disebut transmutasi kekayaan. 

a. Realokasi pendapatan 

Setiap individu pasti akan mengalami masa tua atau pensiun 

dan kita selalu mengharapkan masa pensiun tersebut akan dihadapi 

dengan tenang tanpa perlu memikirkan masalah finansial lagi. Untuk 

itu, kita menyisihkan sebagian pendapatan yang diterima selama masa 

kerja untuk persiapan masa datang. Penyisihan pendapatan tersebut 

pada dasarnya dapat digunakan untuk membeli barang-barang. Hal 

penting yang seharusnya dilakukan oleh sebagian besar masyarakat 

adalah dengan menaruh uang simpanan mereka di bank, baik berupa 

simpanan tabungan, polis asuransi jiwa, program pensiun, reksa dana, 

dan sebagainya. Dengan begitu, aset mereka akan lebih terjaga 

nilainya dan resiko kerugian yang dihadapi akan sangat kecil. 
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b. Transaksi 

Berbagai jasa keuangan seperti tabungan, kartu atm, dan kartu 

kredit, yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan, merupakan 

bagian dari sistem pembayaran. Produk-produk yang ditawarkan oleh 

bank dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian transaksi 

barang dan jasa di samping untuk memperbaiki posisis likuiditas bank. 

Di sini, dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan berperan sebagai 

lembaga intermediasi yaitu untuk memberikan jasa-jasa untuk 

mempermudah transaksi moneter yang terjadi. 

Jenis dan lembaga keuangan di suatu negara meningkat seiring 

dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Adapun jenis-jenis 

lembaga keuangan yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu : 1) Lembaga Keuangan Bank (LKB)  dan 2) 

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Lembaga keuangan bank 

merupakan lembaga keuangan yang mendominasi jumlah lembaga 

keuangan di Indonesia yang secara umum terdiri dari Bank Umum dan 

BPR. Sedangkan LKBB adalah lembaga keuangan selain bank yang 

meliputi, pasar modal, pasar uang, perusahaan pegadaian, perusahan 

asuransi, perusahaan anjak piutang, perusahaan modal ventura, dan 

dana pensiun. 

2. Perbankan 

Definisi bank menurut Pasal 1 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 

tentang perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
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berbunyi: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakya banyak”.  

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari maka bank 

harus memiliki dana. Adapun sumber-sumber dana bagi perbankan antara 

lain: 

a. Modal sendiri 

Dana yang berasal dari modal sendiri merupakan sumber dana 

yang diperoleh bank dari dalam bank sendiri. Pihak dalam bank yang 

dimaksud adalah pemilik bank atau pemegang saham. 

b. Pinjaman 

Dana yang berasal dari pinjaman merupakan sumber dana yang 

diperoleh bank dari pihak kedua, bank memiliki kewajiban untuk 

mengembalikan dana yang diberikan oleh pihak kedua beserta imbal 

hasil yang disepakati oleh bank dengan phak kedua. Adapun pihak 

kedua yang dimaksud adalah kreditor. 

c. Masyarakat  

Dana yang berasal dari masyarakat merupakan sumber dana 

yang dihimpun bank dari pihak ketiga yang dimaksud adalah 

masyarakat umum yang menjadi nasabah bank. Bentuk dana yang 

berasal dari masyarakat antara lain, simpanan giro, tabungan, dan 

deposito. 
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Disamping menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk 

kredit, bank juga memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran 

dan peredaran uang. Oleh karena it, dapat disimpulkan tiga fungsi 

utama bank dalam pembangunan ekonomi, yaitu : 

1) Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam 

bentuk simpanan. 

2) Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat 

dalam bentuk kredit. 

3) Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan 

dan peredaran uang. 

Fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara antara pihak-pihak 

yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Bank akan 

menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Dana 

yang berhasil dihimpun oleh bank tidak akan dibiarkan begitu saja, oleh 

bank dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang 

kekurangan dana, biasanya dalam bentuk kredit. Kredit merupakan 

alokasi dana terbesar bagi bank yang bisa memberi peluang keuntungan 

terbesar pula bagi bank. Namun demikian, risiko yang dihadapi oleh 

bank dalam penempatan dana tersebut juga besar. Oleh karena itu bank 

harus berhati-hati dalama menempatkan dana tersebut dalam bentuk 

kredit. 



15 
 

 
 

Selain itu, bank dapat memberi jasa-jasa keuangan kepada 

masyarakat. Kegiatan bank dalam memberikan jasa keuangan kepada 

masyarakat diharapkan mampu mendorong terciptanya kelancaran 

transaksi perdagangan dan peredaran uang. Bentuk-bentuk jasa keuangan 

yang diberikan oleh bank sebagai lembaga yang memperlancar transaksi 

perdagangan dan peredaran uang menurut diantaranya dalah pembayaran 

dengan menerbitkan kartu kredit, cek/BG, pembayaran dengan setoran 

tunai, dan pembayaran dengan letter of credit (L/C). 

3. Bank Perkeriditan Rakyat 

Sejarah lahirnya BPR bermula dari keinginan untuk membantu para 

petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang 

(rentenir) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi. Landasan 

Hukum BPR adalah UU No. 10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas 

disebutkan bahwa BPR  adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

BPR merupakan bank yang memberi akses pelayanan perbankan 

kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum, 

membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola 

nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dan lebih 

dipercepat , dan menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama 

bagi masyarakat sehingga terhindar dari jeratan rentenir. Kegiatan usaha 

BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan 
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masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa 

perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi (Siamat, 2005). 

Perbedaan utama antara Bank Umum dengan BPR terletak pada 

ruang lingkup usaha yang dijalankannya. Pada Bank Umum, kegiatan 

usaha selain memberikan jasa intermediasi keuangan juga mencakup 

pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangakan BPR dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Di 

samping itu, BPR memiliki kekhususan yakni melayani keperluan 

masyarakat di wilayah pedesaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM). BPR tidak dapat menerbitkan cek dan bilyet giro seperti bank 

umum. Wilayah operasional BPR pun terbatas hanya dalam lingkup satu 

provinsi. 

Ruang lingkup usaha BPR lebih terfokus pada fungsi intermediasi 

keuangan yaitu dengan memanfaatkan dana yang berhasil dihimpun dari 

masyarakat kemudian disalurkan ke masyarakat untuk tujuan kredit. 

Adapun usaha-usaha BPR telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 

pasal 13 adalah sebagai berikut : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainya yang dipersamakan 

dengan itu. 

b. Memberikan kredit. 
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c. Menyediaakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi 

hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 

pemerintah. 

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. 

Adapun beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan Bank Umum, 

tetapi tidak boleh dilakukan BPR yang disebutkan dalam UU No 10 

Tahun 1998 antara lain : 

a. Menerima simpanan berupa giro. 

b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 

c. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudential banking dan 

concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. 

d. Melakukan usaha perasuransian. 

e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang 

dimaksud dalam usaha BPR. 

Kebijakan dan strategi pengembangan BPR diarahkan sesuai 

dengan karakteristik BPR yaitu BPR sebagai community bank yang sehat, 

kuat, produktif serta menyebar di seluruh Indonesia. Dalam praktiknya, 

BPR lebih mudah menjangkau pengusaha mikro dan kecil serta 

masyarakat berpenghasilan rendah di daerah-daerah karena lebih 

memiliki kedekatan dengan lingkungannya daripada bank-bank umum 

sehingga fokus dalam penyediaan pelayanan jasa keuangan BPR 
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diarahkan kepada UMKM dan masyarakat setempat khususnya di 

daerah-daerah. 

Karakteristik umum yang dimiliki oleh BPR dibandingkan dengan 

lembaga keuangan bank adalah jumlahnya yang banyak dan kecil-kecil. 

Ditinjau dari segi permodalan dan SDM, BPR masih lemah dibandingkan 

dengan bank umum. Namun demikian, perkembangan BPR ditinjau dari 

sisi kelembagaan memperlihatkan adanya kemajuan. Hal ini dapat dilihat 

dari adanya kenaikan jaringan kantor cabang BPR dari 4.172 kantor di 

tahun 2011 menjadi 4,425 di tahun 2012 atau tumbuh sebesar 6,06 

persen. Keunggulan BPR dibandingkan dengan bank umum, diantarnya 

adalah lokasi yang dapat ditinjau oleh masyarakat secara lebih luas, 

pemahaman budaya masyarakat setempat dan fleksibelitas dalam 

melakukan transaksi dengan masyarakat yang nonbankable.  

4. Kredit  

a. Pengertian Kredit  

Sebagai salah satu lembaga keuangan, disamping memberikan 

jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang, usaha pokok 

bisnis perbankan adalah memberikan pelayanan kredit kepada para 

nasabahnya. Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu Credere (yang 

artinya “kepercayaan”  atau “amanat”) atau dari bahasa Latin yaitu 

Creditum (yang artinya hampir sama “kepercayaan” atau “amanat”).  

 Menurut Undang-undang RI tentang  perbankan nomor 10 

tahun 1998 pengertian kredit adalah sebagai berikut : “Kredit adalah 
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penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi 

utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga”.  

Dan Menurut Komaruddin Sastradipoera (2001) dalam 

bukunya Manajemen Perbankan Mengatakan :“Kredit adalah 

kepercayaaan yang diberikan berhubungan dengan kekayaan yang 

diserahkan atas janji pembayaran kelak”.  

Sedangkan menurut Simorangkir (2004) dalam bukunya 

Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank mengatakkan: 

“Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan 

balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu 

mendatang”. 

Dari pengertian diatas kredit merupakan bagian yang paling 

penting dalam kegiatan perbankan, disamping mencari laba dan 

memelihara pertumbuhan juga memiliki unsur kepercayaan yang  

diberikan bank kepada nasabahnya. 

b. Jenis-jenis Kredit  

kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat 

untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. 

Secara umum jenis-jenis kredit dari berbagai segi antara lain : 
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1) Dilihat dari segi kegunaan 

 Kredit Investasi 

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau 

membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan 

rehabilitasi. 

 Kredit Modal Kerja 

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam 

operasionalnya. 

2) Dilihat dari segi tujuan kredit 

 Kredit Produktif 

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau 

produksi atau investasi. 

 Kredit Konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. 

 Kredit perdagangan 

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya 

digunakan untuk membeli barang dagangan yang 

pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang 

dagangan tersebut. 
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3) Dilihat dari segi jangka waktu 

 Kredit jangka pendek 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 

tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.  

 Kredit jangka menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai 

dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. 

 Kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling 

panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya 

diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk 

investasi jangka panjang. 

4) Dilihat dari segi jaminan 

 Kredit dengan jaminan 

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan 

tersebut dapat berbentuk barang berwujud maupun tidak 

berwujud atau jaminan orang. 

 Kredit tanpa jaminan 

Merupak kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau 

orang. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek 

usaha dan character serta loyalitas atau nama baik si calon 

debitur selama ini. 
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5) Dilihat dari segi sektor usaha 

 Kredit pertanian 

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan 

atau pertanian rakyat. 

 Kredit Peternakan 

 Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan 

ayam dan jangka panjang kambing atau sapi. 

 Kredit Industri  

Yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau 

besar. 

 Kredit Pertambangan 

Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam dalam 

jangka panjang. 

 Kredit Pendidikan 

merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana 

dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk 

mahasiswa. 

 Kredit Profesi 

Diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau 

pengacara. 
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 Kredit Perumahan 

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau memelihara 

pembangunan.  

 Dan Sektor-sektor lainnya 

c. Unsur-unsur Kredit 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu 

Fasilitas kredit adalah sebagai berikut : 

1) Kepercayaan  

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang 

diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar 

diterima kembali dimasa datang. 

2) Kesepakatan 

Suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak 

dan kewajiban masing-masing. 

3) Jangka waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, 

jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah 

disepakati. 

4) Resiko 

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan 

suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.  
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5) Balas Jasa 

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa 

tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.  

d. Fungsi Kredit 

Kredit memiliki fungsi sebagai berikut : 

1) Untuk Meningkatkan efisiensi penggunaan uang atau modal 

dengan meningkatkan  produktivitas masyarakat. 

2) Untuk meningkatkan arus peredaran dan lalu lintas uang, misalnya, 

melalui penggunaan cek, giro, wesel, promes dan kartu kredit yang 

diterbitkan oleh bank. 

3) Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan barang, karena kredit 

dapat membantu proses produksi dari barang hingga barang jadi 

dan sekaligus juga membantu pemindahan barang dari produsen ke 

konsumen. 

4) Sebagai alat stabilitas ekonomi yang dilakukan melalui 

kebijaksanaan ekspansi dan kontraksi kredit. 

5) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional suatu 

Negara. 

6) Dapat menciptakan daya beli baru pada debitur, meskipun debitur-

debitur itu tidak memiliki uang tunai dalam neracanya. 
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e. Tujuan Kredit 

Adapun tujuan utama pemberian kredit antara lain : 

1) Mencari Keuntungan 

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit 

tersebut. 

2) Membantu usaha nasabah 

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal 

kerja. 

3) Membantu Pemerintah 

Bagi pemerintah semakain banyak kredit yang disalurkan oleh 

perbankan, maka semakin baik, mengingant semakin banyak kredit 

berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sector. 

5. Profitabilitas 

Pengertian  Profitabilitas oleh Wasis (1997) adalah kemampuan 

perusahaan dalam hal ini adalah bank, untuk memperoleh laba. Demikian 

pula dijelaskan oleh Riyanto (1995) yang menyatakan bahwa 

Profitabilitas menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau  

modal yang menghasilkan laba tesebut atau dengan kata lain 

Profitabilitas dapatdiartikan sebagai  kemampuan  suatu  perusahaan  

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.   
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Profitabilitas menurut Munawir (2007) adalah rasio untuk 

mengukur profit yang diperoleh dari modal-modal yang digunakan untuk 

operasi tersebut. Kalau laba atau profit adalah jumlahnya, maka 

Profitabilitas adalah kemampuan untuk memperoleh jumlah tersebut. 

Kemampuan itu antara lain disebabkan oleh tersedianya kemudahan 

dalam bentuk modal kerja yang ditanamkan. Profitabilitas menurut Sawir 

(2005) bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam  

menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa lalu (Hanafi 

dan Halim, 2009).     

Profitabilitas  perusahaan  menunjukkan perbandingan  antara laba 

dengan aktiva  atau  modal  yang  menghasilkan laba tersebut.  

Profitabilitas sebagai salah satu tujuan dalam mengukur besarnya laba 

sangat penting untuk mengetahui apakah bank telah menjalankan 

usahanya secara efisien.Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan 

ROA yang mengukur  kemampuan  manajemen  bank  dalam 

memperoleh  keuntungan  (laba)  secara  keseluruhan.   

Suatu perusahaan maupun bank dalam mengukur Profitabilitas 

dapat menggunakan beberapa jenis rasio. Masing-masing jenis rasio ini 

digunakan 

untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam 

suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Analisis rasio 

Profitabilitas menurut  
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Dendawijaya (2005) ada empat, di antaranya yaitu:  

a. Return on Assets (ROA), rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) 

secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar 

pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik 

pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:   

 

    
                         

            
 

 

Dilihat dari Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS Tahun 

2007, kriteria penilaian peringkat ROA adalah: 

1) Peringkat 1, ROA > 1,5% 

Profitabilitas sangat tinggi dalam mengantisipasi potensial kerugian 

dan meningkatkan modal. 

2) Peringkat 2, 1,25% < ROA ≤ 1,5% 

Profitabilitas tinggi dalam mengantisipasi potensi kerugian dan 

meningkatkan modal. 

3) Peringkat 3, 0,5% < ROA ≤ 1,25% 

Profitabilitas cukup tinggi dalam mengantisipasi potensi kerugian 

dan meningkatkan modal. 

4) Peringkat 4, 0% < ROA ≤ 0,5% 
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Profitabilitas rendah dalam mengantisipasi potensi kerugian dan 

meningkatkan modal. 

5) Peringkat 5, ROA ≤ 0%  

Profitabilitas sangat rendah dalam mengantisipasi potensi kerugian 

dan meningkatkan modal. 

6. Tingkat Kecukupan Modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR)  

Struktur modal menurut Wild (2005) merupakan pendanaan ekuitas 

dan utang pada suatu perusahaan. Struktur modal mengacu pada sumber 

pendanaan berupa hutang dibandingkan modal sendiri. Pendanaan dapat 

diperoleh dari modal ekuitas yang relatif permanen hingga sumber 

pendanaan jangka pendek sementara yang lebih berisiko. Saat suatu 

perusahaan memperoleh pendanaan, perusahaan akan 

menginvestasikannya pada berbagai aktiva yang diharapkan dapat 

memberi keuntungan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. 

Perubahan struktur modal akan mempengaruhi nilai perusahaan 

(Gitosudarmo, 2002). Apabila perusahaan dapat mengoptimalkan 

struktur modal keseluruhan maka akan meningkatkan Profitabilitas yang 

dicapai oleh perusahaan tersebut. 

Tingkat kecukupan modal merupakan kemampuan bank dalam 

permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam 

perkreditan atau dalam hal perdagangan surat-surat berharga yang 

dimilikinya. Rasio yang digunakan untuk mengukurnya adalah capital 

adequacy ratio (CAR) yang berkaitan dengan penyediaan modal sendiri 
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terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dimiliki 

bank.  

Capital adequacy ratio (CAR) menurut Dendawijaya (2005) adalah 

rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang 

mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank 

lain) ikut dibiayai dari modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-

dana dari sumber-sumber di  luar bank, seperti dana dari masyarakat, 

pinjaman (utang), dan lain-lain.Dengan kata lain, capital adequacy ratio 

(CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal 

sendiri yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung 

atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Pengertian 

modal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka menurut Taswan 

(2006) modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut:  

a. Modal Inti  

Modal inti terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan 

yang dibentuk dari laba setelah pajak. Secara rinci modal inti dapat 

berupa:  

1) Modal disetor, adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh 

pemiliknya.   

2) Agio saham, adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh 

bank sebagai akibat harga jual saham yang melebihi nilai 

nominalnya.  
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3) Cadangan umum, adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan 

laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan 

telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian 

anggaran dasar masing-masing bank.  

4) Cadangan tujuan, adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang 

disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapatkan persetujuan 

RUPS atau rapat anggota.  

5) Laba yang ditahan (retained earning), adalah saldo laba bersih 

setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak 

dibagikan.  

6) Laba tahun lalu, adalah laba bersih tahun-tahun lalu setelah 

dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS 

atau rapat anggota. Laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai 

modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank mempunyai saldo rugi 

pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor 

pengurang dari modal inti.  

7) Laba tahun berjalan, adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku 

berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Laba tahun 

berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 

50%. Jika bank mengalami kerugian pada tahun berjalan, seluruh 

kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.  

b.  Modal Pelengkap  
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Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang 

dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya 

dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap 

dapat berupa:  

1) Cadangan revaluasi aktiva tetap, adalah cadangan yang dibentuk 

dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat 

persetujuan dirjen pajak.  

2) Cadangan penghapusan aktiva yang dapat diklasifikasikan, yaitu 

cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun 

berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang 

mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian 

atau seluruh aktiva produktif.  

3) Modal kuasi, adalah modal yang didukung oleh instrument atau 

warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang dan 

mempunyai ciri-ciri: tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, 

dipersamakan dengan modal (subordinated) dan telah dibayar 

penuh, tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa 

persetujuan Bank Indonesia, mempunyai kedudukan yang sama 

dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi retained 

earnings dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti 

meskipun bank belum dilikuidasi, dan pembayaran bunga dapat 

ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak 

mendukung untuk membayar bunga tersebut.  
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4) Pinjaman subordinasi, adalah pinjaman yang harus memenuhi 

berbagai syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dan 

pemberi pinjaman mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, 

minimal berjangka waktu lima tahun dan pelunasan sebelum  jatuh 

tempo atas persetujuan Bank Indonesia.  

Posisi capital adequacy ratio (CAR) suatu bank menurut 

Widjanarto (2003) sangat tergantung pada: (1) Jenis aktiva serta 

besarnya risiko yang melekat padanya, (2) Kualitas aktiva atau tingkat 

kolektibilitasnya, (3) Total aktiva suatu bank, semakin besar aktiva 

semakin bertambah pula risikonya, (4) Kemampuan bank untuk 

meningkatkan pendapatan dan laba. Selain itu menurut Widjanarto 

(2003), posisi CAR dapat ditingkatkan atau diperbaiki dengan: (1) 

Memperkecil komitmen pinjaman yang digunakan, (2) Jumlah atau 

posisi pinjaman yang diberikan dikurangi atau diperkecil sehingga 

risiko semakin berkurang, (3) Fasilitas bank garansi yang hanya 

memperoleh hasil pendapatan berupa posisi yang relatif kecil namun 

dengan risiko yang sama besarnya dengan pinjaman ada baiknya 

dibatasi, (4) Komitmen L/C bagi bank-bank yang belum benar-benar 

memperoleh kepastian dalam penggunaannya atau tidak dapat 

dimanfaatkan secara efisien sebaiknya juga dibatasi, (5) Penyertaan 

yang memiliki risiko 100% perlu ditinjau kembali apakah bermanfaat 

optimal atau tidak, (6) Posisi aktiva dan inventaris diusahakan agar 

tidak berlebihan dan sekedar memenuhi kelayakan, (7) Menambah 
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atau memperbaiki posisi modal dengan cara setoran tunai, go public, 

dan pinjaman subordinasi jangka panjang dari pemegang saham.    

Kewajiban bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 

No.9/13/PBI/2007 menyebutkan bahwa bank wajib memenuhi 

kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan 

baik risiko pasar maupun risiko kredit adalah minimal sebesar 8%.  

Keputusan ini mengacu pada keputusan Bank for International 

Settlement, sebuah lembaga yang diakui sebagai Bank Central Global 

yang keputusannya harus diikuti oleh bank di seluruh Indonesia.   

Capital Adequacy Ratio (CAR) menurut Surat Edaran Bank  

Indonesia Nomor  8/31/DPBPR tanggal  12 Desember 2006, secara 

matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:  

    
                

                                       
 

 

Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum 

bank menurut Dendawijaya (2005:40) adalah sebagai berikut:  

1) ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai-nilai 

nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot 

risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut.  

2) ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai 

nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot 

risiko dari masing-masing pos rekening tersebut.  
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3) Total ATMR   = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva 

administratif  

4) Rasio modal bank dihitung dengan  cara membandingkan antara 

modal bank (modal inti + modal pelengkap) dan  total ATMR. 

Rasio tersebut dapat dirumuskan  sebagai berikut:     

 

     
                                

                                
 

7. Suku Bunga 

Bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank 

yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli 

atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang 

harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang 

harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh 

pinjaman) 

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang 

diberikan kepada nasabahnya yaitu : 

a. Bunga simpanan 

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi 

nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan 

merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. 

Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito. 
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b. Bunga pinjaman 

Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang 

harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh 

bunga kredit. 

Kedua macam bunga tersebut merupakan komponen utama 

faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan 

biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga 

pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik 

bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling 

mempengaruhi satu sama lainnya. Ketika bunga simpanan tinggi, 

maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan 

demikian pula sebaliknya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan 

suku bunga: 

1) Kebutuhan dana 

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman 

meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut 

cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. 

Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula 

meningkatkan bunga pinjaman. Namun apabila dana yang ada 

simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit maka 

bunga simpanan akan turun. 
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2) Persaingan  

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor 

promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan 

pesaing. 

3) Kebijaksanaan pemerintah 

Dalam arti untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman tidak 

boleh melebihi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

4) Target laba yang diinginkan  

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang 

diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya. 

5) Jangka waktu  

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin 

tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko 

dimasa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman 

berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah. 

6) Kualitas jaminan 

Semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah 

bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh 

jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. 

Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan 

apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang liquid 

seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan lebih 

mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah. 
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7) Reputasi perusahaan 

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat 

menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, 

karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko 

kredit macet dimasa mendatang relatif kecil dan sebaliknya. 

8) Produk yang kompetitif 

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. 

Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif 

rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. 

9) Hubungan baik 

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama 

(primer) dan nasabah biasa (skunder). Penggolongan ini didasarkan 

kepada keaktifan sera loyalitas nasabah yang bersangkutan 

terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan 

yang baik dengan pihak bank, 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Menurut Rivai dkk (207) menyatakan bahwa CAR bernilai 

positif menunjukkan bahwa sesuai dengan teori permodalan, modal 

adalah faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan 

usaha dan menampung kerugian. Dimana rasio kecukupan modal 

(CAR), berarti jumlah jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk 

menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman asset 

yang mengandung risiko.  



38 
 

 
 

Cynthia Edginadra Tahun 2012 Yang Berjudul “Analisis 

Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Liquiditas Terhadap Capital 

Adequancy Ratio (CAR) Pada Bank Pemerintah Di Indonesia Periode 

2003-2010”. Beberapa Faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat 

kesehatan bank antara lain adalah Profitabilitas dan likuiditas yang 

dapat diwakili dengan rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan 

untuk memprediksi kesehatan dari segi Capital Adequancy Ratio 

(CAR) terutama rasio Profitabilitas yaitu Return On Assets (ROA), 

dan Biaya Operasional terhadap pendapatan Operasional (BOPO), 

serta rasio likuiditas yaitu Loan to Deposit Ratio (LDR). Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh rasio Profitabilitas dan Likuiditas 

terhadap Capital Adequancy Ratio (CAR) pada bank pemerintah di 

Indonesia periode tahun 2003 hingga 2012. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi dalam 

menjaga tingkat kesehatan bank. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari Laporan Tahunan Publikasi Bank 

Pemerintah periode tahun 2003 hingga 2010. Penelitian ini 

menggunakan populasi dari bank pemerintah di Indonesia yaitu 

dengan jumlah 4 bank. Teknis analisis yang dgunakan adalah regresi 

berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dilengkapi uji asumsi 

klasik normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan 

autokolerasi untuk mendapat model estimasi linier yang tidak bias. 

Hipotesis diuji menggunakan F-statistik untuk menguji keberartian 
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koefisien regresi secara bersama-sama (simultan) pada level of 

significance 5%. Selama periode pengamatan menunjukan bahwa data 

penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas dan uji autokolerasi tidak ditemukan variabel yang 

menyimpang dari asumsi klasik, hal ini menunjukan bahwa data yang 

tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan 

regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel 

ROA dan BOPO secara parsial berpengaruh signifikan terhadap CAR 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, sementara LDR secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR pada Bank 

Pemerintah di Indonesia periode 2003-2010. Secara simultan, ROA, 

BOPO, dan LDR terbukti berpengaruh signifikan terhadap CAR 

dengan nilai probabilita lebih kecil dari 0,05. 

Penelitian- penelitian yang terkait tentang profitabilitas telah 

dilakukan sebelumnya oleh Hesti Werdaningtyas (2002), meneliti 

tentang faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Take Over Pre-

Merger di Indonesia. Dalam penelitiannya, faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas adalah pangsa pasar, permodalan (CAR), dan likuiditas 

(LDR), dimana pangsa pasar dibagi menjadi tiga komponen yaitu 

pangsa asset, pangsa dana, dan pangsa kredit. Alat penelitian yang 

digunakan adalah persamaan regresi linier berganda. Hasil dari 

penelitian ini adalah pangsa pasar tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas, sedangkan variabel permodalan (CAR) mempunyai 
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pengaruh positif terhadap profitabilitas dan likuiditas (LDR) 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.  

Penelitian Budi (2008) mengenai analisis pengaruh rasio CAR, 

BOPO, NPL, NIM, dan LDR terhadap ROA. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel CAR, NIM, LDR berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap ROA, selain itu BOPO berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan NPL berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap ROA pada perusahaan perbankan.   

Menurut Hendra dan Fahmi (2009) dalam penelitiannya 

mengenai pengaruh jumlah kredit yang diberikan dan tingkat 

likuiditas terhadap profitabilitas perbankan. Teknik analisa yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda untuk 

memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara 

variabel satu dengan variabel yang lain. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ROA, sedangkan LDR memiliki pengaruh positif terhadap ROA, 

tetapi tidak signifikan. Menurut Ahmad (2009) Rasio profitabilitas 

yang penting bagi bank adalah ROA.  

Menurut Ahmad (2009) dalam penelitiannya tentang analisis 

pengaruh  NPL, CAR, LDR, dan BOPO terhadap profitabilitas Bank 

menyatakan bahwa untuk kategori bank go public (terutama NPL, 

CAR, LDR, BOPO) mampu memprediksi ROA pada bank-bank go 

public di Indonesia periode 2005–2007, sedangkan untuk kategori 
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bank non go public hanya LDR yang mampu memprediksi ROA. NPL 

akan berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan. Semakin tinggi 

NPL akan semakin menurun profitabilitas perbankan. 

Ferdiansyah, Bayu Eka. 2011. “Pengaruh Kredit Bermasalah, 

Tingkat Kecukupan Modal, Tingkat Likuiditas, dan Efisiensi 

Operasional Perusahaan Terhadap Profitabilitas” menyatakan bahwa 

CAR berpengaruh positif signifikan terhadap (ROA).  

Dimas Pratikto tahun 2012 yang berjudul “Analisis Tingkat 

Kesehatan Bank dipandang Dari Aspek : Permodalan, Kualitas Aktiva 

Produktif, Profitabilitas dan Likuiditas Pada PD BPR Bank Purworejo 

Periode Tahun 2008-2010”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kesehatan bank dengan menggunakan analisis CAMEL, 

namun aspek yang diteliti hanya meliputi aspek Capital (permodalan), 

Assets (kualitas aktiva produktif), Earning (Profitabilitas), dan 

Liqudity (likuiditas) pada PD BPR Bank Purworejo Periode Tahun 

2008-2010. Objek penelitian ini adalah laporan laba rugi PD BPR 

Bank Purworejo dari periode tahun 2008-2010. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode dokumentasi, wawancara, dan 

observasi. Analisis data untuk mengetahui perkembangan modal kerja 

dilakukan dengan menghitung Capital Adequancy Ratio (CAR), KAP 

1 dan 2 (Kualitas Aktiva Prouktif 1 dan 2), ROA (Return On Assets), 

BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), dan 

LDR (Loan Debt Ratio). Hasil penelitian menunjukan CAR (Capital 
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Adequancy Ratio) swlama tiga tahun dari tahun 2008-2010 berturut-

turut yaitu sebesar 28,43%, 22,13%, dan 28,40%. Rasio KAP (1) 

selama tiga tahun berturut-turut yaitu 1.28%, 0.37%, dan 1.04%, 

sementara KAP (2) selama tiga tahun berturut-turut yaitu 73,62%, 

89,83% dan 90,64%. ROA pada tahun 2008 0,7% dan diklasifikasikan 

pada kategori kurang sehat karena Standar Bank Indonesia minimal 

1.2%, pada tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 2.15%, 

kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 1.36% 

tetapi masih diklasifikasikan pada kategori sehat, sementara BOPO 

selama tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan yaitu 76,42%, 

84,04% dan 90,54%, akan tetapi selama tiga tahun tersebut masih di 

bawah standar maksimal Bank Indonesia sebesar 93,52%. LDR (Loan 

Debt Ratio) periode 2008-2010yaitu 82,77%, 81,41%, dan 89,42%, 

akan tetapi menurut standar Bank Indonesia dikategorikan sehat 

apabila memiliki LDR 94,75%, dan dinyatakan sehat. 

Ratih Dwi Putranti pada penelitian yang berjudul, Analisis 

pengaruh BOPO, NIM, Suku Bunga dan Nilai tukar valuta asing 

terhadap Profitabilitas Bank umum, Dengan hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa secara simultan variabel BOPO (Biaya 

Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional), Net 

Interest Margin (NIM) Suku bunga, dan nilai tukar valuta asing 

berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA). Secara parsial BOPO, 

NIM, dan nilai tukar valuta asing berpengaruh terhadap ROA. 
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Sementara Suku bunga tidak berpengaruh terhadap ROA, nilai 

determinasi sebesar 89,1% 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari sebuah penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu berdasarkan landasan 

teori yang akan dilakukan sebelumnya, maka jawaban sementara yang 

menjadi hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Diduga ada pengaruh yang positif antara Capital Adequancy Ratio (CAR) 

terhadap Profitabilitas BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu  

2. Diduga ada pengaruh yang positif antara Kredit terhadap Profitabilitas 

BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu  

3. Diduga ada pengaruh yang negatif antara Suku Bunga terhadap 

Profitabilitas BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu 

D. Model Penelitian 

Penelitian ini menguji tentang pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR), 

Kredit dan Suku bunga terhadap Profitabilitas (ROA) pada PD BPR Karya 

Remaja di Indramayu. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran seperti pada gambar 

berikut: 

 

 

 



44 
 

 
 

 H1(+) 

 

 H2(+) 

 

 H3(-) 

 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
 

Kredit 

Modal/CAR 

Suku Bunga 

 

Profitabilitas 

(ROA) Y 


