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 II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Fungsi 

Definisi: 

Sebuah fungsi   adalah suatu aturan korespondensi (padanan) yang 

menghubungkan setiap obyek   dalam suatu himpunan, yang disebut daerah asal, 

dengan sebuah nilai tunggal      dari suatu himpunan kedua. Himpunan nilai 

yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil fungsi. 

 

                            Sebuah Fungsi 

 

                                       

 

     

                                                                    

   

  Daerah Asal           Daerah Hasil     (Purcell, 2003) 

Gambar 1. Fungsi 
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2.2 Derivatif 

Definisi: 

Turunan sebuah fungsi   adalah fungsi lain    yang nialinya pada sebarang 

bilangan   adalah: 

         
   

           

 
 

Asalkan limit ini ada dan bukan   atau   . (Purcell, 2003) 

 

2.3 Persamaan Diferensial 

Suatu persamaan diferensial biasa orde n adalah persamaan yang berbentuk : 

 (                 )    yang menyatakan hubungan antara peubah bebas  , 

peubah tak bebas      dan turunannya yaitu              . 

Jadi suatu persamaan diferensial disebut mempunyai orde (tingkat)   jika turunan 

yang tertinggi dalam persamaan diferensial itu adalah turunan ke  . Dan suatu 

persamaan diferensial disebut mempunyai degree (derajat)   jika turunan yang 

tertinggi dalam persamaan diferensial itu berderajat  . (Kartono, 1999) 

 

2.4 Persamaan Diferensial Ordo Satu 

Persamaan diferensial orde satu merupakan persamaan yang mempunyai turunan 

pertama dari suatu fungsi, dalam arti dunia nyata yaitu menyatakan perilaku 

perubahan yang hanya melibatkan laju perubahan saja. Berikut ini diberikan 

definisi persamaan diferensial orde satu : 

Definisi 1  Diberikan persamaan diferensial orde satu : 

   
 ,x f t x

 ; 
dx

x
dt

                          
 2.1.1
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dengan : nf E R  adalah fungsi kontinue, t R , nx R , dan nE R . 

Solusi dari persamaan (2.1.1) diberikan dalam teorema berikut : 

Teorema 2 Diberikan persamaan diferensial orde satu  (2.1.1) yaitu : 

     
 ,x f t x

 

memilki solusi jika fungsi f  dan 
f

t




 kontinue pada domainnya. (Logan, 2006) 

 

2.5 Integral Tak Tentu 

Ingat :          
  

  
                      . Bila ditulis   

            disebut diferensial        . Sekarang bila yang diketahui     , 

ditanyakan        . Pengerjaan      sehingga memperoleh        disebut 

mengintegralkan      ke  , notasi : ∫               

Definisi : 

Jika        kontinue dan 
  

  
     , maka        disebut  integral tak tentu 

dari     , ditulis ∫             .(Gazali Wikarya, 2007) 

 

2.6  Fungsi Logaritma Asli 

Definisi: 

Fungsi logaritma asli ditulis sebagai    yang didefinisikan sebagai berikut: 

∫
 

 
     | |        , dengan syarat    . Daerah definisinya adalah 

himpunan bilangan riil positif. Turunan logaritma asli ;       
 

 
     

Sifat-sifat logaritma asli; 
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    (Purcell, 2003) 

 

2.7 Fungsi Eksponensial 

Turunan Fungsi Eksponen Asli 

Turunan fungsi      langsung diperoleh dari sifat inversnya. Berdasarkan 

rumus turunan fungsi invers, dari fungsi 

                             (Koko Martono, 1999) 

 

2.8  Bilangan e 

Perhatikan fungsi-fungsi berikut: 

     [  
 

 
]
 

 

      [  
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      [  
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      [  
 

 
]
 

       

                                                    [  
 

 
]
 

          dst…. 
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Selanjutnya, jika m diperbesar sampai tak berhingga, maka       akan konvergen 

ke bilangan 2,71828….= e   dapat didefinisikan sebagai limit untuk      

sehingga :                    [  
 

 
]
 

                     

 

2.9  Definisi Kredit 

Pengertian kredit dalam buku seri Managemen Bank No. 5(1997;31) adalah 

penyedian uang atau tagihan yang dapat  dipersamaan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Selain 

itu kredit juga bisa berarti kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau 

mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan 

atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Sedangkan 

pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil. Dari pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan 

dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang.  (Kasmir, SE., 

MM  , 2002) 

 

2.10  Definisi Bunga 

Suku bunga adalah harga yang dibebankan oleh unit ekonomi yang mengalami 

surplus (unit surplus) pada unit ekonomi yang mengalami defisit (unit defisit) atas 
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pinjaman yang diberikan dari tabungannya. Sehingga bunga dapat diartikan harga 

sewa yang diterima oleh unit surplus karena menyediakan dana bagi unit deficit. 

Bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank  berdasarkan 

prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. 

Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada 

nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah 

kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). 

Jenis bunga ada dua macam yaitu: 

1. Bunga Sederhana 

Bunga sederhana adalah bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman atau 

investasi pokok saja. 

2. Bunga Majemuk 

Bunga majemuk adalah bunga yang dibayarkan dari hasil pinjaman 

(investasi) ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala, sehingga 

bunga yang dihasilkan dari pokok pinjaman digabungkan lagi bersama-

sama. 

Sistem bunga ada dua macam yaitu: 

1. Flat 

System bunga flat adalah sistem perhitungan suku bunga yang besarannya 

yang mengacu pada pokok hutang awal. 

2. Efektif 

Sistem bunga efektif adalah kebalikan dari sistem bunga flat, yaitu porsi 

bunga dihitung berdasarkan pokok hutang tersisa. 
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Dalam kegiatan perbankan konvesional sehari-hari, ada dua macam bunga yang 

diberikan kepada nasabah yaitu: 

1. Bunga Simpanan 

Merupakan harga beli yang harus dibayar kepada nasabah pemilik 

simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atas balas jasa, kepada 

nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagia contoh jasa giro, 

bunga tabungan dan bunga deposito. 

2. Bunga Pinjaman 

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (Debitur) atau 

harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bagi 

bank bunga peminjaman merupakan harga jual dan contoh harga jual 

adalah bunga kredit.(Kasmir, 2002) 

 

2.11  Definisi Laba 

Analisis biaya volume laba (BVL) adalah metode dasar untuk menganalisa 

bagaimana hubungan antara tiga faktor yaitu biaya, pendapatan dan laba. Model 

BVL adalah:  

Laba = Pendapatan - Total Biaya 

Total biaya meliputi elemen biaya tetap dan biaya variabel.  

Pendapatan = Biaya Tetap + Biaya Variabel + Laba 

(Ambarriani, 2000) 


