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BAB V 

HASIL ANALISIS DAN PEMABAHASAN 

 

A. Uji Kualitas Data 

1. Uji Multikolineritas 

Multikolinieritas adalah adanya hubugan antara variabel independen di 

dalam model regresi. Pada tahap uji ini di gunakan untuk melihat ada 

tindaknya hubungan linier antar variabel bebas dalam model. Untuk dapat 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier pada masing-masing variabel 

bebas dapat di lihat dari besarnya nilai koefisien korelasi dengan batasan 

toleransi sebesar 0,8. Jika nilai korelasi masing masing variabel lebih besar 

dari 0,8 maka terdapat multikolineritas. 

Tabel 5.1 

Hasil Uji Multikoliniearitas 

 LOG(ROA) LOG(CAR) LOG(KREDIT) LOG(SUKU BUNGA) 

LOG(ROA) 1.000000 0.711652 0.473324 0.062423 

LOG(CAR) 0.711652 1.000000 0.727355 0.001538 

LOG (KREDIT) 0.473324 0.727355 1.000000 -0.042397 

LOG(SUKU BUNGA) 0.062423 0.001538 -0.042397 1.000000 

   Sumber : Hasil pengolahan data panel menggunkan program Eviews7. 

Berdasarkan tabel 5.1 tidak adanya koefisien korelasi yang melebihi 

besar 0,8. Berarti dapat di simpulkan bahwa variabel-variabel diatas tidak 

mendapatkan masalah multikolinieritas antar variabel. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Mendeteksi masalah heteroskedastisitas dalam dalam data panel di 

gunakan uji park, nilai probabilitas dari semua variabel independen tidak 

signifikan pada tingkat 5%. Keadaan ini menunjukan bahwa adanya varianbel 
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yang sama atau terjadi homoskedatisitas antar nilai-nilai variabel dipenden  

dengan  residual setiap variabel itu sendiri (Var Ui =   
 ). berikut ini hasil uji 

heteroskedastisitas  : 

Tabel 5.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Prob. 

C 0.6205 

LOG(CAR) 0.4238 

LOG(KREDIT) 0.6227 

LOG(SUKU BUNGA) 0.7437 

 

Sumber : Hasil pengolahan data panel menggunkan program Eviews7. 

Keterangan: 

C        : Kostanta dari ROA (Profitabilitas) 

CAR        : Capital Adequancy Ratio (CAR) 

KREDIT       : Kredit 

SUKU BUNGA : Suku bunga 

 

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas nilai dari probabilitas/signifikan semua 

variabel dalam penelitian ini menunjukan hasil lebih besar sari 5% (> 0.05), 

maka data regresi di atas tidak terkena penyakit heterokedastisitas . 

B. Analisis Model Terbaik 

Analisis model data  panel terdapat tiga macam pendekatan yang dapat di 

gunaka antara lain pendekatan kuadran kecil (ordinary/pooled least 

squer),pendekatan efek tetap (fixed effect) dan pendekatan efek acak (random 

effek ). 
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1. Uji Chow 

Dalam pengujian Uji Chow data panel determinasi menggunakan efek 

spesifikasi fixed. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya model 

menggunakan fixed effect atau common effect. 

H0: model yang digunakan Common Effect 

H1: model yang digunakan Fixed Effect 

Apabila hasil probabilitas chi-square kurang dari α = 5% maka H0 

ditolak. Sehingga, model menggunakan fixed effect. Hasil dari estimasi 

menggunakan efek spesifikasi  fixed adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.3 

Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic   d.f. Prob. 
 

Cross-section F 
 

68.192342 (6,60) 0.0000 

  Sumber: Hasil pengolahan data panel  

Dari tabel 5.3 hasil dari uji chow yang di lakukan menunjukan hasil 

probabilitas chi-squre sebesar 0.0000 sehingga H0di tolak.Dan H1 terima 

dengan demikian pada penelitian ini model fixed effectmerupakan model 

terbaik yang di gunakan dala penelitian ini. 

2. Uji Husman 

Uji husman dilakukan untuk mengetahui apakan Random effect model 

lebih baik dengan  fixed effect model . 

H0: model yang digunakan Random Effect 

H1: model yang digunakan Fixed Effect 



85 
 

Apabila probabititas chi-square lebih besar dari α = 5% maka sebaiknya 

model menggunakan random effect. Hasil estimasi menggunakan efek 

spesifikasi random adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.4 

Hasil Uji Husman 

Test Summary Chi-sq.statistic Chi-sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 117.645833 3 0.0000 

Sumber: Hasil pengolahan data panel 

Dari tabel 5.4 hasil dari uji husman menunjukan probabilitas chi-square 

sebesar 0.0000 artinya lebih kecil dari α = 0,05, dapar di simpulakan bahwa 

fixed effect lebih baik digunakan sebagai model dalam penelitian ini.  

C. Hasil Regresi 

Hasil regersi dari tiga model yaitu: common effek, Random Effect dan fixed 

effect yang digunkan untuk menganalisis adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.5 

Hasil Estimasi Common effect, Random Effect, dan Fixed effect. 

Profitabilitas 

Model 

Common 

Effect 
Fixed Effect 

Random 

Effect 

Konstanta  2.397491 -36.44540 -9.7985790 

Log(CAR) 0.780347*** 

(0.126748) 

0.219570** 

(0.083826) 

0.648682*** 

(0.060898) 

Log(Kredit) 0.049515* 

(0.105469) 

2.769295*** 

(0.272276) 

0.758012*** 

(0.152485) 

Log(Suku bunga) 0.017685* 

(0.024257) 

0.009983 

(0.3019) 

0.025941 

(0.010229)** 

R2 0.491810 0.928616 0.700855 
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Fstatistik 23.25864 100.7360 54.88580 

Probabilitas 0.000000 0.000000 0.000000 

Keterangan:***Signifikan di tingkat 1% , ** signifikan 5% dan * signifikan 10% 

D. Hasil Estimasi Model Data Panel 

Setelah melakukan pengujian statistik dimana pengujian model mana yang 

paling tepat  dalam penelitian ini, maka di simpulkan bahwa model Fixed effect 

yang digunakan, menggunakan pendekatan model data panel yang hanya 

mengkombinasi data time series dan cross section. Model ini tidak diperhatikan 

dimensi individu sehingga di asumsikan bahwa prilaku data kabupaten/ kota 

sama dalam kurun waktu tertentu. 

Berikut ini hasil estimasi data di 15 kantor cabang PD BPR Karya Remaja 

pada tahun  2012-2015. 

Tabel 5.6 

Hasil Estimasi fixed effect 

Variaben Dependen :Profitabilitas 
Model 

Fixed Effect 

Konstanta -36.44540 

Standar error 3.433866 

T-statistik -10.62352 

Probabilitas 0.0000 

CAR 0.219570 

Standar error 0.083826 

T-statistik 2.619363 

Probabilitas 0.0111 

Kredit 2.769295 

Standar error 0.272276 

T-statistik 10.17090 

Probabilitas 0.0000 
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Suku Bunga 0.009983 

Standar error 0.009587 

T-statistik 1.041300 

Probabilitas 0.3019 

R
2 0.928618 

F-Statistik 100.7360 

Prob(F-statistik) 0.000000 

DurbinWatson stat 1.013027 

 

Dari Hasil  Regresi di atas, maka dapat di buat model analisis data panel 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Eks- 

Karesidenan Pekalongan dengan Persamaan regresi sebagai berikut : 

    (   )           (   )         (      )           (          )        

Log ROA =-36.44540+0.219567log(CAR)it+2.769295log(Kredit)it 

+0.00993log(Suku bunga)it 

Keterangan : 

Log ROA  = Profitabilitas 

β0 = Konstanta 

β123 = Koefisien variabel  

Log CAR = Capital Adequancy Ratio (CAR) 

Log Kredit = Kredit 

Log Suku bunga = Suku Bunga 

I = Profitabilitas PD BPR Karya Remaja 

t = Periode waktu 

εt = Error Term 
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Adapun hasil dari estimasi diatas, dapat dibuat model panel terhadap Faktor-

faktor yang mempengaruhi Profitabilitas (ROA) PD BPR Karya Remaja 

Kabupaten Indramayu : 

ROA Cabang 1 

(Krangkeng) 

= -0.123978 (efek wilayah cabang) -36.44540 + 

0.219570 log(CAR Krangkeng ) + 2.769295 

log(Kredit Cab Krangkeng) + 0.009983 

log(Suku Bunga Cab Krangkeng)  

ROA Cabang 2 

(Karangampel) 

= -0.089168 (efek wilayah cabang) 0.219570 

log(CAR Cab Karangampel) + 2.769295 

log(Kredit Cab Karangampel) + 0.009983 

log(Suku bunga Cab Karangampel) 

ROA Cabang 3 

(Juntinyuat) 

= 1.796812 (efek wilayah cabang) 0.219570 

log(CAR Cab Juntinyuat) + 2.769295 

log(Kredit Cab Juntinyuat) + 0.009983 

log(Suku bunga Cab Juntinyuat) 

ROA Cabang 4 (Sindang) = -0.189410 (efek wilayah cabang) 0.219570 

log(CAR Cab Sindang ) + 2.769295 log(Kredit 

Cab Sindang ) + 0.009983 log(Suku bunga Cab 

Sindang) 

ROA Cabang 5 

(Lohbener) 

= -1.009304 (efek wilayah cabang) 0.219570 

log(CAR Cab Lohbener ) + 2.769295 

log(Kredit Cab Lohbener ) + 0.009983 

log(Suku bunga Cab Lohbener) 

ROA Cabang 6 

(Losarang) 

= 1.499982 (efek wilayah cabang) 0.219570 

log(CAR Cab Losarang ) + 2.769295 log(Kredit 

Cab Losarang ) + 0.009983 log(Sukubng lsrng) 
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ROA Cabang 7 

(Widasari) 

= -1.884934 (efek wilayah cabang) 0.219570 

log(CAR Cab Widasari ) + 2.769295 log(Kredit 

Cab Widasari) + 0.009983 log(Suku bunga 

Widasari) 

ROA Cabang 8 (Sliyeg) = -0.453454 (efek wilayah cabang) 0.219570 

log(CAR Krangkeng ) + 2.769295 log(Kredit 

Cab Krangkeng) + 0.009983 log(Suku Bunga 

Cab Krangkeng) 

ROA Cabang 9 

(Kertasmaya) 

= -0.089168 (efek wilayah cabang) 0.219570 

log(CAR Cab Kertasmaya ) + 2.769295 

log(Kredit Cab Kertasmaya) + 0.009983 

log(Suku bunga Cab Kertasmaya) 

ROA Cabang 10 

(Bangodua) 

= 1.775681 (efek wilayah cabang) 0.219570 

log(CAR Cab Bangodua) + 2.769295 

log(Kredit Cab Bangodua) + 0.009983 

log(Suku bunga Cab Bangodua)  

ROA Cabang 11 

(Cikedung) 

= -0.768665 (efek wilayah cabang) 0.219570 

log(CAR Cab Cikedung) + 2.769295 log(Kredit 

Cab Cikedung) + 0.009983 log(Suku bunga 

Cab Cikedung) 

ROA Cabang 12 

(Gabuswetan) 

= -1.876576 (efek wilayah cabang) 0.219570 

log(CAR Cab Gabuswetan) + 2.769295 

log(Kredit Cab Gabuswetan) + 0.009983 

log(Suku bunga Cab Gabuswetan) 

ROA Cabang 13 

(Kandanghaur) 

= 1.234322 (efek wilayah cabang) 0.219570 

log(CAR Cab Kandanghaur) + 2.769295 

log(Kredit Cab Kandanghaur) + 0.009983 
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log(Suku bunga Kandanghaur) 

ROA Cabang 14 

(Anjatan) 

= -1.873422 (efek wilayah cabang) 0.219570 

log(CAR Cab Anjatan) + 2.769295 log(Kredit 

Cab Anjatan) + 0.009983 log(Suku bunga 

Anjatan) 

ROA Cabang 15 

(Hargeulis) 

= -0.565789 (efek wilayah cabang) 0.219570 

log(CAR Cab Hargeulis) + 2.769295 log(Kredit 

Cab Hargeulis) + 0.009983 log(Suku Bunga 

Hargeulis) 

 

Pada model estimasi diatas terdapat bahwa adanya pengaruh cross section 

yang berbeda disetiap Kantor Cabang Pd BPR Karya Remaja. Berdasarkan hasil 

regresi di simpulkan bahwa, Cabang Krangkeng, Cabang Karangampel, Cabang 

Juntinyuat, Cabang Sindang, Cabang Lohbener, Cabang Losarang, Cabang 

Widasari, Cabang Sliyeg, Cabang Kertasmaya, Cabang Bangodua, Cabang 

Cikedung, Cabang Gabuswetan, Cabang Kandanghaur, Cabang Anjatan, Cabang 

Hargeulis memiliki pengaruh wilayah operasional atau efek Cross section yang 

bernilai positif  dan tertinggi ada Cabang Juntinyuat dengan nilai cross section 

sebesar 1.796812, setelah itu ada Cabang Bangodua dengan nilai sebesar 

1.775681, Setelah itu ada Cabang Losarang dengan nilai sebesar 1.499982, 

Setelah itu ada Cabang Kandanghaur dengan nilai sebesar 1.234322, setelah itu 

ada Cabang Cikedung dengan nilai sebesar 0,768665, setelah itu ada Cabang 

Hargeulis dengan nilai sebesar 0,565789, selanjutnya ada juga yg berniali 

negative ada Cabang Krangkeng dengan nilai sebesar-0.123978, Cabang 

Karangampel -0.089168, Cabang Sindang -0.189410, Cabang Lohbener-
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1.009304, Cabang Widasari -1.884939, Cabang Sliyeg -0,453454, Cabang 

Kertasmaya -0,089168, Cabang Gabuswetan -1.876576, dan yang terakhir Cabang 

Anjatan dengan nilai sebesar -1,873422. 

 

E. Uji Statistik 

Uji statistik dalam penelitian ini meliputi determinasi (R
2
), uji signifikasi 

bersama-sama (Uji Statistik F) dan uji signifikasi parameter individual (Uji 

Statistik T). 

1. Uji determinasi (R
2
) 

Koefisien determinan digunakan untuk mengetahui prosentase 

kemampuan model dari variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen.Nilai koefisien determinan ditunjukan dengan angka anatara nol 

sampai satu.Dapat di artikan jika nilai determinana kecil menunjukan 

kemampuan varaibel-variabel independen terhdap variabel dependen 

terbatas.Sedangkan nilai yang mendekati satu menunjukan bahwa variabel-

variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang di butuhkan 

untuk memprediksi variabel dependen. 

Dari hasil data pengujian Capital Adequancy Ratio (CAR), Kredit, dan 

Suku bunga terhadap Profitabilitas (ROA) pada PD BPR Karya Remaja 

periode 2012-2015 diperoleh dari nilai R
2
sebesar 0,92. Dengan demikian 

menunjukan secara statistik 92 persen Profitabilitas PD BPR Karya Remaja 

dipengaruhi oleh Capital Adequancy Ratio (CAR), Kredit, dan Suku Bunga. 
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Sedangkan 8 persen dari tersebut Profitabilitas pada PD BPR Karya Remaja di 

pengaruhi oleh Variabel yang lain. 

2. Uji Simultan (Uji F) 

Uji Statistik F menunjukan apakah ada variabel bebas yang dimasukan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama  terhadap variabel 

terkait ( Imam al-ghozali, 2006). 

Maksudnya di mana uji F-statistik dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antar variabel-vriabel besar secara keseluruhan. Hasil regresi 

menunjukan bahwa Capital Adequancy Ratio (CAR), Kredit, dan Suku bunga 

terhadap Profitabilitas (ROA) pada PD BPR Karya Remaja menunjukan hasil 

dari nilai probabilitas F-statistik sebear 0.000000 dimana signifikan α = 1% 

artinya variabel-variabel independen (Capital Adequancy Ratio (CAR), 

Kredit, dan Suku bunga) secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

Profitabilitas (ROA)  

3. Uji T 

Uji T bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing 

variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi 

variabeldependen. 

Tabel 5.7 

 Hasil Uji  t- statistik 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
Prob. 

Standar 

Prob. 

CAR 0.219570 0.0111 5% 

Kredit 2.769295 0.0000 1 % 

Suku Bunga 0.009983 0.3019 >5% 
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Pengujian untuk mengetahui apaka variabel independen (Capital 

Adequancy Ratio (CAR), Kredit, dan Suku bunga) mempunyai hubungan 

terhadap Variabel dependen Profitabilitas (ROA). 

1. Pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR) Terhadap Profitabilitas (ROA) 

pada PD BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu. 

Variabel Capital Adequancy Ratio (CAR) memiliki probabilitas 

sebesar 0,0111 signifikan pada α = 5% maka variabel Capital Adequancy 

Ratio (CAR) berpengaruh positif  dan signifikan terhadap Profitabilitas 

(ROA) pada PD BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu. Capital 

Adequancy Ratio (CAR) mempunyai koefisien sebesar 0.219570 yang 

artinya apabila ada kenaikan dari variabel Capital Adequancy Ratio (CAR) 

1 persen akan meningkatkan Profitabilitas (ROA) sebesar 0.219570 

persen. 

2. Pengaruh Kredit Terhadap Profitabilitas (ROA) pada PD BPR Karya 

Remaja Kabupaten Indramayu 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 5.7 menunjukan  bahwa  

variabel Kredit memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 signifikan di  α 

= 1% dengan demikian variabel Kredit mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Profitabilitas (ROA). dan nilai koefisien 

nilai regersi untuk variabel Kredit sebesar 2.76295 dengan artian jika ada 

kenaikan variabel Kredit sebesar 1 persen akan menaikan Profitabilitas 

(ROA) sebesar 2.76 persen. 
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3. Pengaruh Kredit Terhadap Profitabilitas (ROA) pada PD BPR Karya 

Remaja Kabupaten Indramayu 

Dari hasil statistik di atas menunjukan bahwa variabel Suku bunga 

memiliki nilai probabilitas sebesar 0.3019 dengan artian Suku bunga tidak 

signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). dan memiliki koefisien sebesar 

0.009983 dengan artian apabila adanya kenaikan Suku bunga sebsar 1% 

meningkatkan Profitabilitas (ROA) sebesar 0.009983. 

F. Pembahasan 

1. Pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR) pada PD BPR Karya 

Remaja Kabupaten Indramayu. 

Nilai Koefisien Pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR) sebesar 

0.219570 dengan nilai probabilitas 0.0111. ini berarti bila ada kenaikan 

Capital Adequancy Ratio (CAR) sebesar 1% maka akan diikuti dengan 

perolehan Profitabilitas sebesar 0.219570 atau sebesar 0,21% hal ini 

menunjukan bahwa Capital Adequancy Ratio (CAR) Berpengaruh Postif dan 

signifikan terhadap Profitabilitas pada PD BPR Karya Remaja Kabupaten 

Indramayu. 

CAR yang 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  modal sendiri yang diperlukan untuk menutupi 

risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman asset yang 

mengandung risiko (Veithzal, dkk, 2007).  
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Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Menurut Lukman (2009), pengaruh tingkat kecukupan modal terhadap 

Profitabilitas dapat dinyatakan didasarkan atas hubungannya dengan tingkat 

risiko bank yang bermuara pada Profitabilitas bank (ROA). Rasio CAR 

digunakan untuk mengukur kecukupan  modal yang dimiliki bank untuk 

menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya 

kredit yang diberikan. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan 

bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva 

produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi (sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia sebesar 8%) berarti bahwa bank tersebut mampu membiayai 

operasi bank, dan keadaan yang menguntungkan tersebut dapat memberikan 

kontribusi yang cukup besar bagi Profitabilitas bank (ROA) yang 

bersangkutan Menurut Mudrajad (2003) secara teoritis bank yang mempunyai 

CAR yang tinggi sangatlah baik karena bank ini mampu menanggung risiko 

yang mungkin timbul. CAR yang tinggi menunjukan semakin stabil usaha 

bank karena adanya kepercayaan masyarakat yang stabil. CAR dihubungkan 

dengan tingkat risiko bank. Semakin kecil risiko suatu bank maka semakin 

besar keuntungan yang diperoleh bank. Tingginya rasio capital dapat 

melindungi nasabah, yang dapat meningkatkan keprcayaan masyarakat 

terhadap bank sehingga Profitabilitas dapat meningkat. Budi (2008) dan 

Ahmad (2009) dalam penelitiannya juga menyimpulkan CAR berpengaruh 

positif  dan signifikan terhadap ROA. 



96 
 

2. Pengaruh Kredit pada PD BPR Karya Remaja Kabupaten 

Indramayu. 

Nilai Koefisien Pengaruh Kredit sebesar 0.219570 dengan nilai 

probabilitas 0.0111. ini berarti bila ada kenaikan Kredit sebesar 1% maka 

akan diikuti dengan perolehan Profitabilitas sebesar 0.219570 atau sebesar 

0,21% hal ini menunjukan bahwa Kredit Berpengaruh Postif dan signifikan 

terhadap Profitabilitas pada PD BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu. 

Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh  

Kasmir (2002), yang menunjukan bahwa besarnya jumlah kredit yang 

disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu 

menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, 

akan menyebabkan bank tersebut rugi. Kredit merupakan kegiatan utama 

bank dan merupakan asset terbesar yang dimiliki bank, oleh karena itu 

pemberian kredit merupakan sarana potensial untuk mencapai tujuan utama 

bank yaitu memperoleh laba. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah 

kredit yang diberikan, maka semakin meningkat pula pendapatan bunga yang 

akan diperoleh setiap perusahaan. Peningkatan pendapatan ini nantinya juga 

akan mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh perusahaan. Dari 

pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif antara 

jumlah kredit yang diberikan dengan Profitabilitas. Jika jumlah kredit yang 

diberikan mengalami kenaikan tiap tahunnya, maka Profitabilitas bank 

tersebut juga akan meningkat.  
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 Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rivai, dkk (2007) 

menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat fungsi utama bank menyalurkan 

kredit yaitu profitability. Profitability yaitu, tujuan untuk memperoleh hasil 

dari kredit berupa keuntungan dari bunga yang harus dibayar nasabah yang 

akan meningkatkan laba, sehingga kredit merupakan jumlah asset yang paling 

dominan. Akan tetapi, kredit belum tentu bisa menentukan naik/turunnya 

profitability suatu perusahaan, karena komponen yang membentuk 

Profitabilitas bukan hanya pendapatan bunga yang dihasilkan kredit saja 

tetapi ada komponen lain yang ada seperti manajemen biaya. 

Dan penelitian ini juga didukung oleh Hendra dan Fahmi (2009) 

mengenai pengaruh jumlah kredit yang diberikan dan tingkat likuiditas 

terhadap Profitabilitas perbankan, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

variabel kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas 

(ROA). 

3. Pengaruh Kredit pada PD BPR Karya Remaja Kabupaten 

Indramayu. 

 

Nilai Koefisien Suku bunga sebesar 0.017685 dengan nilai probabilitas 

0.3019  ini. Dimana nilai signifikansi  0.3019 > 0.05 , ini menunjukan bahwa 

Suku bunga tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas pada PD BPR Karya 

Remaja Kabupaten Indramayu. 

Pada saat tingkat Suku bunga tinggi dapat diasumsikan berpengaruh 

terhadap rendahnya kredit yang dapat dihimpun. Secara tidak langsung jika 

kredit rendah maka laba perusahaan juga ikut rendah. Hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian supriyanti (2008) yang menyatakan bahwa suku 
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bunga tidak berpengaruh positif. Sudah sewajarnya bank di seluruh Indonesi 

patuh dan taat kepada Bank Indonesia (BI) yang berperan sebagai bank sentral 

yang mempunyai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran negara. 

Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain 

melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Kebijakan 

moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung 

bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Kenaikan BI 

rate mengakibatkan ketatnya likuditas perbankan, sehingga pihak bank 

kesulitan mendapatkan dana murah dari pihak ketiga (giro, tabungan, 

deposito). Hal ini mengakibatkan cost of fund bank bertambah/tinggi. 

Akibatnya, ketika terjadi peningkatan bunga kredit yang tinggi, nilai usaha 

nasabah sudah tidak sebanding lagi dengan pembiayaan yang diberikan. 

Apabila nasabah sudah mulai keberatan dengan adanya suku bunga yang 

tinggi maka akan menaikkankemungkinan kredit macet 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


