
II. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Bank  

Bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi 

sebagai financial intermediary atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni 

pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Karena demikian 

eratnya kaitan antara bank dan uang, maka bank disebut juga sebagai suatu 

lembaga yang berniaga uang. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (to 

receive deposits) dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Kemudian uang 

tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit (to make 

loans) (Sinungan, 2000). 

Menurut Undang - Undang No. 10 tahun 1998 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 rakyat banyak. Keuntungan 

utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari 

selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga 

pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini dikenal 

dengan istilah spread based (Kasmir, 2008) 

Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai agent of trust, agent of 

development, dan agent of services (Susilo, Triandaru, dan Santoso, 2006). 

1. Agent of Trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal 

penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan 

dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Masyarakat percaya 
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bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola 

dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan juga percaya bahwa pada saat yang 

telah dijanjikan masyarakat dapat menarik lagi simpanan dananya di bank. Pihak 

bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau 

masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa 

debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana 

pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar 

pada saat jatuh tempo, dan juga bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik 

untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo. 

2. Agent of Development 

Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor 

riil, tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling 

mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja 

dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank 

sebagai penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk kelancaran 

kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan 

masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, 

mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, konsumsi selalu berkaitan dengan 

penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak 

lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. 

3. Agent of Services 

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga 

memberikan penawaran jasa - jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa - 

jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian 
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masyarakat secara umum. Jasa - jasa bank ini antara lain dapat berupa jasa 

pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, 

dan jasa penyelesaian tagihan.  

Ketiga fungsi bank di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga 

bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan atau 

financial intermediary. 

Menurut Undang - Undang No. 10 tahun 1998 Bank Umum adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan 

Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

Fungsi - fungsi bank umum dalam perekonomian modern adalah sebagai 

berikut (Manurung, Rahardja, 2004) : 

1. Penciptaan uang 

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran 

melalui mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum 

menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan 

kebijakan moneter, dimana bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah 

uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum 

menciptakan uang giral. 

2. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran 

Salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa - jasa yang  berkaitan 

dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah : kliring, 

transfer uang, penerimaan setoran - setoran, pemberian fasilitas pembayaran 
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dengan tunai, kredit, fasilitas - fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, 

seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik. 

3. Penghimpunan dana simpanan masyarakat dan penyaluran kredit 

Dana yang paling banyak dihimpun bank umum adalah dana simpanan. Di 

Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, 

tabungan dan atau bentuk bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. 

Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan 

dengan lembaga - lembaga keuangan lainnya. Dana – dana simpanan yang 

berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak - pihak yang membutuhkan 

utamanya melalui penyaluran kredit. 

4. Mendukung kelancaran transaksi internasional 

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar 

transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. 

Kesulitan - kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu 

muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya, dan system moneter masing-

masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional 

akan memudahkan penyelesaian transaksi - transaksi tersebut. Dengan adanya 

bank umum, kepentingan pihak – pihak yang melakukan transaksi internasional 

dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah. 

5. Penyimpanan barang - barang berharga 

Penyimpanan barang - barang berharga adalah salah satu jasa yang paling awal 

yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang 

berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak - kotak 

yang sengaja disediakan oleh bank umum untuk disewa (safety box atau safe 
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deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank 

memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat - surat 

berharga. 

6. Pemberian jasa - jasa lainnya 

Di Indonesia pemberian jasa - jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak 

dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon, membeli pulsa 

telepon seluler, mengirim uang melalui ATM, membayar gaji pegawai dengan 

menggunakan jasa - jasa bank. Jasa ini amat memudahkan dan memberikan rasa 

aman dan nyaman kepada pihak yang menggunakannya. 

 

2.2 Manajemen Kredit 

Menurut Kasmir (2008) kata kredit berasal dari kata Yunani “Credere” 

yang berarti kepercayaan, atau berasal dari Bahasa Latin “Creditum” yang berarti 

kepercayaan akan kebenaran. Pengertian tersebut kemudian dibakukan 

olehpemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 

tahun 1967 bab 1 pasal 1, 2 yang merumuskan pengertian kredit sebagai berikut :  

“Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak peminjam 

berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah 

bunga yang telah ditentukan”. 

 

Selanjutnya pengertian kredit tersebut disempurnakan lagi dalam Undang - 

Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang mendefinisikan pengertian kredit 

adalah: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”. 
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Proses perkreditan dilakukan secara hati - hati oleh bank dengan maksud 

untuk mencapai sasaran dan tujuan pemberian kredit. Ketika bank menetapkan 

keputusan pemberian kredit maka sasaran yang hendak dicapai adalah aman, 

terarah, dan menghasilkan pendapatan. Aman dalam arti bahwa bank akan dapat 

menerima kembali nilai ekonomi yang telah diserahkan, terarah maksudnya 

adalah bahwa penggunaan kredit harus sesuai dengan perencanaan kredit yang 

telah ditetapkan, dan menghasilkan berarti pemberian kredit tersebut harus 

memberikan kontribusi pendapatan bagi bank, perusahaan debitur, dan 

masyarakat umumnya (Taswan,2006).  

Tujuan pemberian kredit adalah minimal akan memberikan manfaat pada 

(Taswan, 2006) : 

1. Bagi Bank, yaitu dapat digunakan sebagai instrumen bank dalam 

memelihara likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Kemudian dapat 

menjadi pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain dan 

kredit diharapkan dapat menjadi sumber utama pendapatan bank yang 

berguna bagi kelangsungan hidup bank tersebut. 

2. Bagi Debitur, yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank dapat digunakan 

untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan gairah usaha 

sehingga terjadi kontinuitas perusahaan. 

3. Bagi Masyarakat (Negara), yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank akan 

mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan 

ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada 

gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat. Disamping itu bagi 

negara bahwa kredit dapat digunakan sebagai instrumen moneter. 
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Pemerintah dapat mempengaruhi restriksi maupun ekspansi kredit 

perbankan melalui kebijakan moneter dan perbankan. 

Adapun unsur - unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas 

kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2008) : 

1. Kepercayaan. 

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar - 

benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan 

oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang 

nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang 

kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit. 

2. Kesepakatan. 

 Yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. 

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing - masing pihak 

menandatangani hak dan kewajibannya. 

3. Jangka Waktu.  

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini 

mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut 

bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. 

4. Risiko.  

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak 

tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar 

risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik 

risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak 

disengaja. 
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5. Balas Jasa.  

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita 

kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi 

kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan 

prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. 

Menurut Sinungan (2000) kredit yang disalurkan perbankan pada 

umumnya ditujukan untuk penggunaan, yaitu (1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit 

yang dipergunakan untuk keperluan konsumsi, artinya uang kredit akan habis 

dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan 

demikian kredit ini tidaklah bernilai bila ditinjau dari segi utiliti uang, akan tetapi 

hanya untuk membantu seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. (2) Kredit 

Produktif, yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. 

Melalui kredit produktif inilah suatu utiliti uang dan barang dapat terlihat dengan 

nyata. Tegasnya kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha - 

usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. 

Menurut Perry Warjiyo (2004) mekanisme transmisi kebijakan moneter 

melalui saluran uang secara implisit beranggapan bahwa semua dana yang 

dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar dipergunakan 

untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit perbankan. Dalam 

kenyataannya anggapan seperti itu tidak selamanya benar. Selain dana yang 

tersedia perilaku penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank 

terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti 

permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR). 
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Menurut Djoko Retnadi (2006) kemampuan menyalurkan kredit oleh 

perbankan dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat ditinjau dari sisi internal dan 

eksternal bank. Dari sisi internal bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan 

bank dalam menghimpun dana masyarakat dan penetapan tingkat suku bunga. 

Dan dari sisi eksternal bank dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, peraturan 

pemerintah, dan lain-lain. Menurut Sinungan (2000) pada umumnya dalam 

penentuan kebijakan perkreditan beberapa faktor penting haruslah diperhatikan, 

yaitu : 

1. Keadaan keuangan bank saat ini. Manajemen melihatnya dari kekuatan 

keuangan bank, antara lain jumlah deposito, tabungan, giro, dan jumlah kredit. 

2. Pengalaman bank dalam beberapa tahun, terutama yang berhubungan dengan 

dana dan perkreditan. Diperhatikan bagaimana fluktuasinya, terutama mengenai 

jumlah dan lama pengendapan, kelancaran kredit yang diberikan, dan sebagainya. 

3. Keadaan perekonomian, harus dipelajari dengan seksama dan dihubungkan 

dengan pengalaman serta kestabilan bank - bank dimasa - masa yang lalu serta 

perkiraan keadaan yang akan datang. 

4. Kemampuan dan pengalaman organisasi perkreditan bank. Yang dimaksud di 

sini apakah dalam pengelolaan kredit bank tetap survive dan bahkan meningkat 

terus atau tidak. Apakah organisasi kredit yang ada telah benar - benar efektif dan 

dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi. Apakah pejabat - pejabat kredit adalah 

tenaga - tenaga qualified, mempunyai skill yang baik, dan sebagainya. 

 

2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia 

mempunyai definisi yang berbeda-beda yang mengacu pada kriteria lembaga atau 
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instansi maupun peraturan perundangundangan. Badan Pusat Statistik (BPS) 

memberikan definisi UMKM berdasarkan penggunaan jumlah tenaga kerja pada 

setiap unit usaha yaitu: 

1. Usaha kecil merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima 

sampai dengan 19 orang. 

2. Usaha menengah merupakan unit usaha yang memiliki tenaga kerja 20 

sampai dengan 99 orang. 

Sedangkan pengertian UMKM menurut UU 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah menetapkan batasan tentang kriteria UMKM sebagai berikut: 

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah). 

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar 

lima ratus juta rupiah). 

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 
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a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua 

miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 

Bank Dunia menetapkan pembagian UMKM menjadi tiga jenis dengan 

menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan dan aset 

yang dimilikinya. Dari ketiga kriteria tersebut, UKM terbagi menjadi: 

1. Usaha menengah (medium enterprise) dengan kriteria: 

a. Jumlah karyawan maksimal 300 orang 

b. Pendapatan setahun US$15 juta dan  

c. Kepemilkan aset mencapai US $15 juta, 

2. Usaha kecil (small enterprise), dengan kriteria: 

a. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang 

b. Pendapatan dalam setahun kurang dari US $3 juta dan 

c. Kepemilikan aset kurang dari US $3 juta; 

3. Usaha mikro (micro enterprise), dengan kriteria: 

a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang 

b. Pendapatan setahun tidak melebihi $100 ribu 

c. Jumlah aset tidak melebihi $100 ribu. 

Kredit UMKM menurut pengertian Bank Indonesia adalah semua 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah 

dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
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antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank yang memenuhi 

kriteria usaha sesuai undang-undang tentang UMKM yang berlaku. Kredit 

UMKM termasuk mencakup kredit dengan penjaminan tertentu. Kredit Dengan 

Penjaminan Tertentu adalah kredit/pembiayaan atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara Bank dengan debitur yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin 

dengan kriteria tertentu, sebagaimana Program Pemerintah mengenai Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). 

Kriteria kredit UMKM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sampai 

dengan Desember 2010 terbagi atas tiga jenis kredit yaitu: 

a. Kredit Mikro adalah kredit dengan plafon Rp0 sampai dengan maksimum 

Rp50 juta. 

b. Kredit Kecil adalah kredit dengan plafon lebih dari Rp50 juta sampai 

dengan maksimum Rp500 juta. 

c. Kredit Menengah adalah kredit dengan plafon lebih dari Rp500 juta 

sampai dengan maksimum Rp5 miliar. 

Sejak Januari 2011, Bank Indonesia dalam menetapkan kriteria baru tentang 

UMKM penerima kredit berdasarkan skala usaha yang mengacu pada UU 

20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut: 

1. Kredit kepada Usaha Mikro adalah pemberian kredit kepada debitur usaha 

mikro yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu usaha produktif milik 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 

Mikro, yaitu: 
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a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta. 

2. Kredit kepada Usaha Kecil adalah pemberian kredit kepada debitur usaha kecil 

yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau 

usaha besar, yaitu: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling 

banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan 

paling banyak Rp2,5 miliar. 

3. Kredit kepada Usaha Menengah adalah pemberian kredit kepada debitur usaha 

menengah yang memenuhi kriteria usaha menengah yaitu usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

Usaha Kecil atau usaha besar yang jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai dengan paling 

banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan 

paling banyak Rp50 miliar. 
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2.4 Return on Assets (ROA) sebagai Ukuran Produktivitas Bank 

Menurut pendapat Shapiro (1991) produktivitas sangat cocok untuk 

mengukur efektivitas manajemen dan pengevaluasian kinerja manajemen dalam 

menjalankan bisnis dan produktivitasnya dalam mengelola aset-aset perusahaan 

secara keseluruhan seperti yang nampak pada pengembalian yang dihasilkan oleh 

penjualan dan investasi, serta untuk mengevaluasi kinerja ekonomi dari bisnis. 

Secara umum profitabilitas merupakan pengukuran dari keseluruhan produktivitas 

dan kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan menunjukkan efisiensi dan 

produktivitas perusahaan tersebut. Selain itu Aspek rentabilitas (earning) juga 

dimaksudkan untuk mengukur produktivitas aset  yaitu kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva yang dimilikinya, dan juga 

mengukur efisiensi penggunaan modal (Dendawijaya, 2003).  

Produktivitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur 

kinerja  suatu bank.  Ukuran produktivitas pada industri perbankan yang 

digunakan pada  umumnya adalah Return On Equity (ROE) dan Return On Asset 

(ROA). ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning 

dalam opersasinya, sedangkan  ROE hanya mengukur return yang diperoleh dari 

investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut. Untuk selanjutnya dalam 

penelitian ini menggunakan ROA sebagai ukuran kinerja perbankan. ROA 

digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA 

merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Semakin besar 

ROA menunjukkan kinerja  yang semakin baik, karena tingkat kembalian (return) 

semakin besar.  
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Ukuran produktivitas bank tergambar dari nilai rasio ROA dimana rasio 

tersebut menjelaskan seberapa efisien aset bank dimanfaatkan dan dikelola hingga 

menghasilkan output yang produktif sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 

keuntungan bank. Nilai ROA memungkinkan bank untuk dapat memberikan 

pinjaman kredit dalam rangka memperoleh pendapatan. Dana simpanan 

masyarakat yang diterima oleh bank mencapai 80% - 90% dari dana yang dikelola, 

sedangkan bank menyalurkannya kembali melalui pemberian kredit sebesar 70% - 

80% dari kegiatan usaha bank. 

ROA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

2.5 Non Performing Loan (NPL) 

NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam mengantisipasi risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur 

(Darmawan, 2004). NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin 

kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan 

kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar 

kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan 

pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur 

dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan 

pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit (Ali, 2004).  

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004 NPL dirumuskan sebagai berikut : 

Laba sebelum pajak 

ROA   =            X 100%       

     Total Aset 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian yang terkait tentang penyaluran kredit dan 

produktivitas telah dilakukan sebelumnya, diantaranya: Yuliani (2007) meneliti 

tentang Hubungan Efisiensi Operasional dengan Kinerja Produktivitas pada 

Sektor Perbankan yang Go Publik di Bursa Efek Jakarta. Hasilnya Berdasarkan 

hasil uji parsial bahwa variabel BOPO dan CAR berpengaruh signifikan terhadap 

ROA. Sedangkan   DPK dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.  

Nusantara (2009) dalam penelitiannya mengenai analisis pengaruh NPL, CAR, 

LDR, dan BOPO terhadap produktivitas bank menemukan bahwa NPL, CAR, 

LDR, dan BOPO secara parsial signifikan terhadap ROA bank go publik pada 

level of signifikan kurang dari 5%. Sedangkan pada bank non go public, hanya 

LDR yang berpengaruh signifikan. Selain itu terdapat perbedaan pengaruh yang 

signifikan dari pengaruh 4 variabel bebas tersebut terhadap ROA pada bank go 

publik dan bank non go public. 

Pratama (2010) melakukan penelitian yang menganalisis faktor - faktor 

yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan. Berdasarkan 

penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

dan Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penyaluran kredit perbankan. Sementara suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 

       

NPL =         Jumlah Kredit Bermasalah    X 100%       

 

   Total Kredit 
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(SBI) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit 

perbankan. Rosmiyanti (2012) meneliti tentang pengaruh kredit dan kredit 

bermasalah terhadap rentabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) 

penyaluran kredit mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kredit 

bermasalah, (2) penyaluran kredit secara parsial mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap rentabilitas, kredit bermasalah secara parsial mempunyai pengaruh tidak 

signifikan terhadap rentabilitas, penyaluran kredit dan kredit bermasalah secara 

simultan mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap rentabilitas. 

 

2.7. Pengaruh antar Variabel 

2.7.1. Pengaruh Penyaluran Kredit terhadap Produktivitas 

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip 

konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada 

penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari 

selisih bunga ini dikenal dengan istilah spread based (Kasmir, 2008). Penyaluran 

kredit yang merupakan salah satu output dari bank tentunya akan mempengaruhi 

produktivitas bank tersebut baik dari segi spread based maupun pengelolaan aset. 

Sejalan dengan hal tersebut hasil penelitian Rosmiyanti (2012) menyatakan bahwa 

penyaluran kredit secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap rentabilitas 

(ROA). Dengan demikian penyaluran kredit UMKM diduga berpengaruh positif 

terhadap produktivitas bank BUMN terbuka. 

2.7.2 Pengaruh Kredit Bermasalah terhadap Produktivitas 

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh 

debitur (Darmawan, 2004). NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi 
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tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak 

bank (Ali, 2004). Rasio NPL yang tinggi perlu diwaspadai karena dengan semakin 

besarnya kredit bermasalah yang dimiliki bank maka semakin kecil kemampuan 

bank untuk memperoleh laba. Hal ini disebabkan karena berkurangnya 

pendapatan bunga yang diterima oleh bank ditambah lagi dengan biaya-biaya 

tambahan yang harus dikeluarkan bank untuk mengatasi kredit bermasalah.  

Nusantara (2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa NPL secara 

negatif berpengaruh terhadap ROA bank go publik namun tidak berpengaruh pada 

bank non go publik. Rosmiyanti (2012) juga menemukan bahwa kredit 

bermasalah  mempunyai pengaruh negatif terhadap rentabilitas. Dengan demikian 

NPL diprediksi berpengaruh negatif terhadap produktivitas bank BUMN terbuka. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan pustaka serta mengacu pada penelitian-penelitian 

terdahulu yang relevan maka kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini 

adalah penyaluran kredit UMKM berpengaruh terhadap produktivitas bank 

BUMN dan kredit UMKM bermasalah juga mempengaruhi produktivitas bank 

BUMN. Hal tersebut dapat dilihat dalam kerangka pemikiran teoritis sebagai 

berikut: 
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Gambar. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9  Hipotesis 

Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian serta kerangka pemikiran 

teoritis terhadap rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut : 

H1 : Penyaluran kredit UMKM berpengaruh positif terhadap produktivitas Bank 

BUMN  

H2 : NPL berpengaruh negatif terhadap produktivitas Bank BUMN  
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