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BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian 

ini ada 2 penelitian yaitu : 

Penelitian pertama dilakukan oleh Raden Okky Murdani P.A. tahun 

2010 mengangkat topik dengan judul : 

 “Pengaruh Pertumbuhan Volume Penghimpun Dana dan 
Penyaluran dana terhadap Net Interest Margin (NIM) pada Bank 
Pembangunan Daerah di Indonesia”. 

 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah apakah 

pertumbuhan giro, tabungan, deposito, simpanan dari bank lain, pinjaman yang 

diterima, penempatan pada bank lain, surat berharga, dan kredit secara bersama-

sama maupun parsial mempunyai pengaruh yang signifkan terhadap pertumbuhan 

Net Interest Margin (NIM) pada Bank Pembangunan Daerah periode 2006 – 

2009, serta variabel mana yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 

NIM. 

Variabel bebas dalam penelitian tersebut adalah pertumbuhan giro, 

tabungan, deposito, simpanan dari bank lain, pinjaman yang diterima, penempatan 

pada bank lain, surat berharga, dan kredit. Sedangkan variabel terikatnya yaitu 

pertumbuhan NIM. Pengolahan data menggunakan teknik purposive sampling, 

sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dengan 
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metode dokumentasi. Selain itu teknik analisis yang digunakan Regresi linear 

berganda. 

Dari penelitian yang dilaksanakan oleh Raden Okky Murdani P.A. 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Variabel pertumbuhan giro, tabungan, deposito, simpanan dari bank lain, 

pinjaman yang diterima, penempatan pada bank lain, surat berharga, dan 

kredit secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan NIM pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia 

periode 2006-2009. 

b. Variabel pertumbuhan deposito, simpanan dari bank lain, dan kredit secara 

parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan NIM pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia periode 

2006 - 2009. 

c. Variabel pertumbuhan giro, tabungan, pinjaman yang di terima, dan surat 

berharga secara parsial mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan NIM pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia 

periode 2006 – 2009. 

d. Variabel pertumbuhan penempatan pada bank lain mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap pertumbuhan NIM pada Bank 

Pembangunan Daerah di Indonesia periode 2006 – 2009. 

e. Dari delapan variabel bebas yang dianalisis, variabel yang memiliki 

pengaruh paling dominan adalah variabel penempatan pada bank lain yaitu 

sebesar 11,49 persen. 
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Penelitian kedua dilakukan oleh Sigit Kurniawan tahun 2012 

mengangkat topik dengan judul :  

“Pengaruh Pertumbuhan Volume Penghimpun Dana dan 
Penyaluran dana terhadap Net Interest Margin (NIM) pada Bank 
Pembangunan Daerah di Indonesia”. 

 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah apakah 

pertumbuhan giro, tabungan, deposito, simpanan dari bank lain, pinjaman yang 

diterima, penempatan pada bank lain, sertifikat bank indonesia, surat berharga, 

dan kredit secara bersama-sama maupun parsial mempunyai pengaruh yang 

signifkan terhadap pertumbuhan Net Interest Margin (NIM) pada Bank 

Pembangunan Daerah periode 2005 - 2010, serta variabel mana yang mempunyai 

pengaruh paling dominan terhadap NIM. 

Variabel bebas dalam penelitian tersebut adalah pertumbuhan giro, 

tabungan, deposito, simpanan dari bank lain, pinjaman yang diterima, penempatan 

pada bank lain, sertifikat bank Indonesia, surat berharga, dan kredit. Sedangkan 

variabel terikatnya yaitu pertumbuhan NIM. Pengolahan data menggunakan 

teknik purposive sampling, sumber data yang digunakan adalah data sekunder 

yang bersifat kuantitatif dengan metode dokumentasi. Selain itu teknik analisis 

data yang digunakan adalah Regresi linear berganda. 

Dari penelitian yang dilaksanakan oleh Sigit Kurniawan dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

a. Variabel pertumbuhan giro, tabungan, deposito, simpanan dari bank lain, 

kredit, pinjaman yang diterima, sertifikat bank Indonesia, surat berharga 

dan penempatan pada bank lain secara bersama-sama mempunyai 



 
 

 

14

pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan NIM pada Bank 

Pembangunan Daerah di Indonesia periode triwulan I tahun 2005 – 

triwulan IV tahun 2010. 

b. Variabel pertumbuhan giro, deposito, simpanan dari bank lain, pinjaman 

yang diterima, dan kredit secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan NIM pada Bank Pembangunan 

Daerah di Indonesia periode triwulan I tahun 2005 –  triwulan IV tahun 

2010. 

c. Variabel pertumbuhan sertifikat bank indonesia, surat berharga, dan 

penempatan pada bank lain secara parsial mempunyai pengaruh positif 

yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan NIM pada Bank 

Pembangunan Daerah  periode triwulan I tahun 2005 – triwulan IV tahun 

2010. 

d. Variabel pertumbuhan tabungan secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan NIM pada Bank 

Pembangunan Daerah periode triwulan I tahun 2005 – triwulan IV tahun 

2010 . 

e. Dari sembilan variabel bebas yang dianalisis, variabel yang memiliki 

pengaruh paling dominan adalah variabel pertumbuhan tabungan yaitu 

sebesar 4,41 persen.  

Dibawah ini akan dijelaskan ringkasan mengenai persamaan  

dan perbedaan dari variabel penelitian, populasi, teknik sampling, metode, teknik 

analisis, dan jenis data yang akan disajikan secara singkat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU  

DENGAN PENELITIAN SEKARANG 
 

Kategori Raden Okky 
Murdani P.A (2010) 

Sigit Kurniawan 
(2012) 

Peneliti Sekarang 
Icha Wulandari 

1. Variabel Terikat NIM NIM NIM 

2. Variabel Bebas 

- Pertumbuhan Giro 
- Pertumbuhan Tabungan 
- Pertumbuhan Deposito 
- Pertumbuhan Simpanan 
dari bank lain 

- Pertumbuhan Pinjaman 
yang diterima 

- Pertumbuhan 
Penempatan pada bank 
lain 

- Pertumbuhan Surat 
berharga 

- Pertumbuhan Kredit 

- Pertumbuhan Giro 
- Pertumbuhan 

Tabungan 
- Pertumbuhan Deposito 
- Pertumbuhan Simpanan 

dari bank lain 
- Pertumbuhan Kredit 
- Pertumbuhan Sertifikat 

bank Indonesia 
- Pertumbuhan Surat 

berharga 
- Pertumbuhan 

Penempatan pada bank 
lain 

- Pertumbuhan Pinjaman 
yang diterima 

- Pertumbuhan Giro 
- Pertumbuhan Tabungan 
- Pertumbuhan Deposito 
- Pertumbuhan Pinjaman 

yang diterima 
- Pertumbuhan 

Penempatan pada bank 
lain 

- Pertumbuhan Surat 
berharga 

- Pertumbuhan Kredit 
 

3. Populasi  Bank Pembangunan 
Daerah di Indonesia 

Bank Pembangunan 
Daerah di Indonesia 

Bank pemerintah di 
Indonesia 

4. Periode Penelitian 
Triwulan I tahun 2006 

sampai triwulan IV tahun 
2009 

Triwulan I tahun 2005 
samapi triwulan IV 

tahun 2010 

Triwulan I tahun 2009  
sampai triwulan II tahun 

2012 
5. Teknik Sampling Purposive Sampling Purposive Sampling Sensus 
6. Metode Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi 
7. Jenis Data Sekunder kuantitatif Sekunder Kuantitatif Sekunder kuantitatif 
8. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda Regresi Linier Berganda Regresi Linier Berganda 
Sumber : (Raden Okky Murdani P.A) dan (Sigit Kurniawan) 

2.2 Landasan Teori 
 

Menurut Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2, 

tentang perbankan, pengertian bank adalah sebagai berikut :“Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

Sebagai lembaga intermediasi, bank konvensional menerima simpanan 

dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana, 
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dan untuk simpanan para nasabahnya bank memberikan bunga sebagai imbalan. 

Demikian pula dengan pemberian pinjaman. Bank akan memberikan bunga 

kepada para debitur sebagai biaya peminjaman. 

Pengertian bank menurut Julius R. Latumaerissa (2011 : 135), adalah 

suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat 

atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh 

keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan  

melaksanakan fungsi sebagai berikut:  

a. Agent of Trust , yaitu dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan baik 

dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.  

b. Agent of Development ,kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter 

dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu 

berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain.  

c. Agent of Service, disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran 

dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. 

Menurut Kasmir (2010 : 11), bank adalah lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank 

lainnya. Dengan dana tersebut, bank dapat membantu nasabah yang membutuhkan 

kredit. Sebagai balas jasa kepada debitur bank akan memberikan bunga, 

sedangkan kreditur bank akan menarik bunga. Selisih antara bunga yang diberikan 
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kepada debitur dengan bunga yang ditarik dari kreditur merupakan salah satu 

pendapatan bagi bank.  

Pada umumnya dalam usaha memperoleh pendapatan, bank banyak 

menekan pada kegiatan utama dalam pemberian kredit, karena setiap kredit yang 

disalurkan bank mengenakan bunga yang pada umumnya dana dalam investasi. 

Maka ada baiknya dana yang dimiliki harus disalurkan dalam bentuk kegiatan 

lain, seperti usaha serta sumber penghasilan bank yang berarti. Sehingga jika 

pertumbuhan surat berharga mengalami peningkatan, maka bank akan 

memperoleh tambahan hasil bunga dan melakukan pengurangan terhadap 

penyaluran kredit yang tentu banyak mengandung risiko. 

Dalam pengelolaan aktiva dan pasiva bank terdapat pendekatan yang 

dapat digunakan yaitu pool of funds approach. Pool of funds approach adalah 

penempatan dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan 

dengan sumber-sumber dana seperti sifat dana, jangka waktu dan tingkat harga 

perolehan sumber dana tersebut. Pengelolaan kekayaan dengan pendekatan pool 

of funds adalah dengan mengumpulkan semua sumber kekayaan menjadi satu dan 

diperlakukan sebagai sumber dana tunggal tanpa membedakan sumber dananya. 

Dana yang sudah dikumpulkan menjadi satu akan dialokasikan ke berbagai bentuk 

kekayaan dengan kriteria tertentu. Bentuk alokasi dana tersebut adalah cadangan primer, 

cadangan sekunder, pinjaman, kekayaan lain-lain, dan investasi jangka panjang. 

 Metode pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa semua 

kewajiban bank yang berasal dari berbagai sumber dana pihak ketiga secara 

bersama-sama diperlakukan sebagai sumber dana tunggal tanpa mengenal dan 
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membeda-bedakan sumber-sumber bentuk dana tersebut secara individual. Dana 

ini kemudian dialokasikan berdasarkan prioritas penggunaannya sesuai dengan 

kebijakan dan strategi manajemen bank, disamping harus mematuhi ketentuan-

ketentuan  yang ditetapkan Bank Indonesia. Kelebihan metode pendekatan pool of 

funds approach antara lain adalah perhitungan biaya dana relatif sederhana dan 

pengelolaannya tidak kompleks. Namun memiliki kelemahan yaitu tidak adanya 

acuan dalam menetapkan standar likuiditas, serta menganggap semua jenis dana 

mempunyai karakter dan risiko yang sama. 

Deposito 

Tabungan 

Modal 

Cadangan Sekunder 

Kredit 

Surat-surat Berharga 

Aktiva Tetap 

Pool Of 
Funds 

Approach 

Giro 

 

 

 

     

 

Cadangan Primer 

Alokasi Dana Sumber Dana  

 
   
Sumber : Veihzal Rivai.Bank and Financial Institution Management. (2007:410) 

Gambar 2.1 
Diagram Pool Of Funds Approach 

 

2.2.1 Fungsi Utama Bank 

Pengertian bank umum diatas pada dasarnya merupakan fungsi tambahan bank 

umum dalam hal pemberian pelayanan atau jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya bank umumlah 

yang dapat melakukan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR 
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tidak diperkenankan melakukan kegiatan tersebut. Adapun fungsi bank utama 

bank Mudrajad (2011 : 66) :  

a) Fungsi menghimpun dana (funding)  

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari 

masyarakat. Kegiatan ini juga dikenal dengan kegiatan funding. Kegiatan 

membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis 

simpanan. Semua kegiatan bank dalam rangka menghimpun dana akan 

tercatat dalam neraca bank pada sisi pasiva. Oleh karena itu untuk melihat 

hasil usaha bank dalam menghimpun dana masyarakat serta melihat struktur 

komposisi pendanaan bank (funding base) dan perkembangannya dapat 

dilihat pada neraca bank sisi pasiva.  

b) Fungsi menyalurkan dana (kredit)  

Dana yang dihimpun oleh bank tersebut harus disalurkan kembali ke 

masyarakat dalam bentuk kredit. Hal ini dilakukan karena fungsi bank adalah 

sebagai lembaga perantara antara pihak – pihak yang kelebihan dana dengan 

pihak yang kekurangan dana, dan keuntungan dana diperoleh dari selisih 

antara harga jual dan harga beli dan setelah dikurangi dengan biaya 

operasional. Dengan demikian bank harus mampu menempatkan dana 

tersebut dalam bentuk penempatan yang paling menguntungkan. Penempatan 

dana yang paling menguntungkan adalah kredit, namun risiko yang dihadapi 

oleh bank dalam penempatan dana tersebut juga besar. 

c) Fungsi melancarkan pembayaran perdagangan dan peredaran uang.  
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Jasa–jasa tersebut dapat dibedakan menurut pihak–pihak yang 

berkepentingan, yaitu nasabah saja atau nasabah dan bank. Jasa hanya 

berkepentingan bagi nasabah saja pada umumnya bank mengenakan 

biaya/komisi, misalnya jasa pengiriman uang (transfer dana). Sedangkan jasa 

bank yang berkaitan dengan kepentingan bank dari nasabah, bank 

membebaskan dari biaya/komisi, misalnya jasa kliring, penerimaan setoran, 

dan sebagainya. 

 

2.2.2 Jenis-jenis Bank 

Praktik dalam perbankan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang perbankan memiliki beberapa jenis bank. Menurut Undang–Undang 

Pokok Perbankan Nomor 10 tahun 1998  menjadi jenis usaha bank :  

1. Menurut Fungsi : 

a)  Bank Sentral (Central Bank) adalah bank milik pemerintah yang 

memegang otoritas moneter dengan tujuan menjaga kestabilan nilai mata 

uang dalam negeri.  

b) Bank Umum yaitu bank yang menerima simpanan dana masyarakat 

dalam bentuk giro, tabungan dan deposito serta memberikan kredit dalam 

jangka pendek dan panjang atau sering disebut juga Bank Komersil.  

c)  Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang hanya menerima simpanan 

dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan di mana ruang lingkup 

operasinya biasanya terbatas.  

2.   Menurut Kepemilikan : 
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a)   Bank Pemerintah Pusat yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh  

pemerintah pusat.  

b)  Bank Pemerintah Daerah yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 

pemerintah daerah.  

c)  Bank Swasta Nasional yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki pihak 

swasta nasional.  

d)  Bank Asing yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing, 

yang membuka kantor cabang di Indonesia sedangkan kantor pusatnya 

berada di luar negeri.  

e)  Bank Campuran yaitu bank yang sahamnya sebagian dimiliki oleh asing 

sebagian lagi dimiliki oleh nasional.  

3.   Menurut Transaksi Valuta Asing : 

a)  Bank Devisa yaitu bank yang menggunakan lebih dari satu mata uang 

dalam transaksi perbankan.  

b)   Bank Non Devisa yaitu bank yang menggunakan satu mata uang dalam 

transaksi perbankan.  

4.   Menurut Perhitungan Biaya dan Pendapatan : 

a) Bank Komersil yaitu bank menggunakan sistem bunga sebagai sumber 

pendapatan dan biaya bank. Penabung pasti memperoleh bunga 

meskipun bank menderita rugi. Peminjam wajib membayar bunga 

pinjaman meskipun usahanya rugi. 

b) Bank Bagi Hasil (Syariah) yaitu bank yang menggunakan sistem bagi 

hasil antara penabung (kreditur), peminjam (debitur), dan bank dalam 
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perhitungan biaya dan pendapatan. Keuntungan maupun kerugian suatu 

usaha secara adil sesuai kontribusi dan kesepakatan bersama.  

 
2.2.3 Sumber Dana Bank 

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok yaitu menghimpun dana 

yang tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke 

dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Dalam usaha menghimpun dana 

tersebut, sudah barang tentu bank harus mengenal sumber–sumber dana yang 

terdapat di dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda–beda 

pula. Dalam garis besarnya sumber dana bagi sebuah bank ada tiga, yaitu (Julius 

R. Latumaerissa, 2011 : 478) :  

a) Dana yang bersumber dari bank sendiri (Dana pihak ke satu)  

Dana yang bersumber dari bank sendiri ini adalah dana berbentuk modal 

disetor yang berasal dari para pemegang saham dan cadangan-cadangan serta 

keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham. 

Modal disetor yang berasal dari para pemegang saham dapat dikatakan 

bersifat tetap (permanen) dalam arti selamanya tetap mengendap dalam bank 

dan tidak mudah ditarik oleh penyetornya. 

b) Dana Pinjaman dari Pihak Luar (Dana Pihak ke dua)  

Dana dari pihak kedua ini, yaitu pihak yang memberikan pinjaman dana 

(uang) pada bank terdiri dari 4 pihak, yaitu : 

1. Pinjaman dari bank – bank lain  

2. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri  

3. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank  
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4. Pinjaman dari Bank Sentral   

c) Dana yang berasal dari masyarakat luas (Dana Pihak ketiga)  

Dana yang berasal dari masyarakat ini, merupakan suatu tulang punggung dari 

dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank untuk memperoleh 

keuntungan. Pertumbuhan suatu bank sesungguhnya sangat bergantung dari 

pertumbuhan dana yang berasal dari simpanan masyarakat ini. Adapun dana 

yang berasal dari masyarakat secara umum ada tiga jenis yaitu (Mudrajad, 

2011 : 140) : Giro, Tabungan, dan Deposito. 

 
2.2.4 Produk-produk Bank 

2.2.4.1 Produk-produk penghimpun dana pihak ketiga 

Kegiatan bank dalam usaha menghimpun dana adalah dengan menjual produk 

berupa giro, tabungan, deposito. 

1. Giro 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. 

Giro adalah simpanan dari pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet 

giro (BG),surat perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. 

Menurut Lukman Dendawijaya (2009 : 49), jenis rekening Koran atau giro 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

- Giro Perorangan 

- Giro atas nama badan usaha 

- Giro bersama/gabungan 
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Sedangkan menurut Mudrajad (2011 : 140), giro merupakan simpanan 

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Penarikan rekening giro dapat 

dilakukan dengan menggunakan media cek, BG, surat perintah lainnya atau 

dengan cara pemindahbukuan. 

2. Tabungan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. 

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut ketentuan atau syarat-syarat 

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau BG dana 

atau lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kasmir (2010 : 58),  

menyatakan bahwa untuk menarik dana tabungan dapat digunakan dengan 

berbagai sarana, yaitu buku tabungan, slip penarikan, dan kwitansi. Akan 

tetapi seiring dengan kemajuan tekhnologi, penarikan dana simpanan dalam 

bentuk tabungan dapat dicairkan dengan menggunakan media elektronik yaitu 

ATM (Automatic Teller Machine). Menurut Mudrajad (2011 : 70), tabungan 

yaitu simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing 

bank. 

3. Deposito 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. 

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 

waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan di bank. 
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Menurut Lukman Dendawijaya (2009 : 50), deposito adalah simpanan 

pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah 

ditentukan. Menurut Veithzal Rivai (2007: 417), deposito adalah simpanan 

pihak ketiga bisa berbentuk rupiah ataupun valas yang diterbitkan atas nama 

nasabah yang penarikannya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu. 

Deposito dibedakan menjadi : 

- Deposito berjangka 

Deposito yang dibuat atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan. 

Deposito yang diterbitkan dengan ketentuan waktu mulai 1,3,6,12, atau 24 

bulan dengan bunga yang dibayar setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh 

tempo. 

- Sertifikat deposito 

Deposito yang diterbitkan sekurang-kurangnya 30 hari dan paling lama 24 

bulan yang diterbitkan atas unjuk dan dapat dipindahtangankan atau 

diperjualbelikan, serta dapat dijaminkan bagi pemohon kredit. 

- Deposito on call 

Sejenis deposito berjangka yang pengambilannya dapat dilakukan 

sewaktu-waktu, asalkan memberitahukan ke bank dua hari sebelumnya. 

2.2.4.2 Produk-produk penyaluran dana bank 

1. Surat Berharga 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998, surat 

berharga adalah surat pengakuan uang, wesel, saham, obligasi, sekuritas 
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kredit, atau derivatifnya, atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari 

penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan 

pasar uang. 

Surat-surat berharga pasar uang yang dibeli dengan cara diskonto 

disajikan di neraca sebesar nilai nominal dikurangi dengan bunga yang belum 

diamortisasi. Surat-surat berharga pasar modal dinyatakan dalam neraca 

sebesar harga terendah antara harga perolehan dengan harga pasarnya. Selisih 

harga diantara keduanya diakui sebagai keuntungan atau kerugian dan 

dibebankan pada perkiraan penilaiannya. Penyisihan yang dibentuk untuk 

meng-cover terjadinya kerugian dari penanaman investasi. Penanaman 

investasi tersebut disajikan pada pos pengurangan dari penanaman yang 

dimaksud. Penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga tersebut antara 

lain : 

a) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 

b) Wesel dan promes yang di-endors bank lain 

c) Revolving Underwriting Facilities (RUF) 

d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

e) Berbagai macam obligasi 

f) Sertifikat Reksadana. 

2. Kredit 

Pemberian kredit, dalam pengertian sebagai cash loan, merupakan salah satu 

bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Berdasarkan UU Nomor 

10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah 
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penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sesuai dengan penjelasan Undang-

undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ditegaskan bahwa “Kredit 

yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya 

bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Cara yang 

dipergunakan oleh suatu bank dalam mengurangi risiko kredit adalah dengan 

melakukan analisis terhadap calon nasabah yang akan diberikan kredit. 

Analisis tersebut mencakup 5C, yaitu Character, Capital, Capacity, Condition 

of economy, dan Collateral. Hidup matinya suatu bank sangatlah dipengaruhi 

oleh jumlah kredit yang disalurkan dalam suatu periode. Artinya semakin 

banyak kredit yang disalurkan semakin besar pula perolehan laba. Bahkan 

hampir semua bank masih mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah 

penyaluran kredit (spread based), di samping dari penghasilan atas fee based 

yang berupa biaya-biaya dari jasa – jasa bank lainnya yang dibebankan pada 

nasabah. Akan tetapi, harus tetap memperhatikan kualitas kredit tersebut, 

karena setiap kredit yang disalurkan pasti memiliki risiko. Bukan tidak 

mungkin kredit yang jumlahnya cukup banyak bisa menyebabkan kerugian 

apabila kredit yang diberikan tidak berkualitas. Pihak perbankan juga harus 

memperhatikan dua unsur yaitu : 

1.  Tingkat perolehan laba (return), artinya jumlah laba yang akan diperoleh 

atas penyaluran kredit.  
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2.  Tingkat risiko (risk), artinya tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap 

kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang 

disalurkan.  

Menurut Kasmir (2010 : 74), unsur-unsur yang terkandung dalam 

pemberian kredit adalah sebagai berikut : 

1. Kepercayaan 

2. Kesepakatan 

3. Jangka waktu  

4. Risiko 

5. Balas jasa 

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu 

diberikan ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit 

menurut ketentuan sebagai berikut : 

1. Lancar, dikatakan lancar apabila : 

a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu.  

b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.  

c. Bagian dari kredit dijamin dengan agunan tunai.  

2. Dalam perhatian khusus, apabila : 

a. Terdapat tunggakan pada angsuran pokok atau bunga yang melampaui 

90  hari.  

b. Terjadi cerukan.  

c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang disepakati.  
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d. Frekuensi mutasi rekening relatif aktif dan didukung oleh pinjaman 

baru.  

3. Kurang lancar, apabila : 

a. Terdapat tunggakan pada angsuran pokok atau bunga yang melampaui 

90 hari.  

b. Sering terjadi cerukan.  

c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak lebih dari 90 hari.  

d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.  

e. Adanya indikasi masalah keuangan pada debitur.  

f. Dokumen pinjaman yang lemah.  

4. Diragukan (doubtful), apabila : 

a. Terdapat tunggakan pada angsuran pokok atau bunga yang melampaui 

180 hari.  

b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.  

c. Adanya wanprestasi lebih dari 180 hari.  

d. Terjadi kapitalisasi bunga.  

e. Dokumen hukum uang lemah, baik perjanjian atau jaminan.  

5. Macet (loss), apabila : 

a. Terdapat tunggakan pada angsuran pokok atau bunga yang melampaui 

180 hari. 

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.  

c. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar, baik dari segi 

hukum dan kondisi pasar.  
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2.2.5 Pinjaman yang Diterima 

Menurut Ismail (2010 : 116), menyatakan bahwa pinjaman yang diterima adalah 

fasilitas pinjaman yang diterima bank dari bank atau pihak lain, termasuk 

pinjaman dari BI, baik dalam rupiah maupun valas dan harus dibayar jika telah 

jatuh tempo atau jatuh waktu. Yang merupakan pinjaman yang diterima lainnya 

yaitu: 

1. Pinjaman dari Bank lain yang dikenal dengan Call money, yaitu pinjaman 

harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan mendesak 

yang diperlukan oleh bank. Jangka waktu call money ini biasanya tidak lama 

yaitu sekitar satu bulan dan bahkan bisa hanya beberapa hari saja. 

2. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri, yang biasanya 

berbentuk pinjaman jangka menengah-panjang. Pinjaman ini harus melalui 

Bank Indonesia dimana secara tidak langsung Bank Indonesia selaku Bank 

Sentral ikut serta mengawasi pelaksanaan peminjaman tersebut demi menjaga 

solvabilitas bank yang bersangkutan. 

3. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), pinjaman LKBB ini 

kadangkala tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit, tapi lebih 

banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal 

jatuh tempo. Misalnya seperti sertifikat bank atau Deposit on call dan jangka 

waktu melebihi 3 bulan dan dapat diperpanjang kembali tanpa mengeluarkan 

sertifikat baru. 

4. Pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia), untuk membiayai usaha-usaha 

masyarakat yang tergolong prioritas apalagi yang berprioritas tinggi seperti 
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kredit investasi pada sektor-sektor yang harus ditunjang sesuai dengan 

petunjuk Pelita (misalnya, pertanian, pangan, perhubungan, industry penunjang 

sektor pertanian, tekstil, dll). 

 

2.2.6 Penempatan pada Bank lain 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, 

penempatan pada bank lain adalah penanaman dana bank pada bank lain, baik 

dalam negeri maupun luar negeri sebagai secondary reserve dalam bentuk 

interbank call money, tabungan, deposito, dll yang sejenis, dengan maksud untuk 

mendapatkan penghasilan. 

Veithzal Rivai (2007 : 622), mendefinisikan penempatan pada bank 

lain adalah penanaman dana bank pada bank lain, baik dalam negeri maupun luar 

negeri sebagai secondary reserve dalam bentuk interbank call money, tabungan, 

deposito, dll yang sejenis, dengan maksud untuk mendapatkan penghasilan. 

Penempatan pada bank lain antara lain dalam bentuk call money, deposito 

berjangka, deposito on call, dan sertifikat deposito (Ismail, 2010 : 156). 

 

2.2.7 Pengertian Net Interest Margin (NIM) 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 06/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 

tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum mendefinisikan Net 

Interest Margin (NIM) adalah perbandingan antara pendapatan bunga bersih 

(Pendapatan bunga – beban bunga) dengan rata-rata aktiva produktif. Aktiva 

produktif yang dibutuhkan adalah aktiva produktif yang menghasilkan bunga. Net 

Interest Margin (NIM) dapat dihitung dengan rumus : 
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NIM = 
ௗ௧ ௨ ௦
ோ௧ି௧ ௧௩ ௗ௨௧

 (1)...................................................% 100 ݔ 

 

Adapun Pendapatan Bunga Bersih adalah selisih Pendapatan bunga 

dan Beban bunga bank pada periode perhitungan. Dalam perhitungannya, nilai 

Pendapatan bunga bersih harus disetahunkan (sesuai SEBI No.06/23/DPNP Tahun 

2004). Sedangkan nilai Rata-rata aktiva produktif diperoleh dari rata-rata nilai 

antara jumlah total aktiva produktif bank pada periode perhitungan dengan 

periode sebelumnya. Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva 

produktif yang menghasilkan pendapatan bunga. Semakin tinggi nilai rasio NIM 

yang dihasilkan menunjukkan semakin efektif dan efisien manajemen bank dalam 

menghimpun dan mengelola dana kedalam aktiva produktif, sehingga 

menghasilkan bunga bersih yang tinggi. Efektifitas ini diukur dari maksimalnya 

bank menghasilkan pendapatan bunga dari pengelolaan dana masyarakat. 

Sementara itu dari sisi efisiensi, bank mampu meminimalkan pengeluaran biaya 

bunga yang ditekan dalam aktifitas penghimpunan dana. Sehingga, jika 

pendapatan dapat dimaksimalkan sementara biaya bunga mampu ditekan 

serendahnya, maka tingkat laba dan rasio NIM akan naik. Dengan kata lain, 

tingkat profitabilitas bank tersebut semakin naik. 

Rasio NIM juga dapat menggambarkan kualitas dari aktiva produktif 

yang dimiliki bank. Rasio NIM yang positif menunjukkan bahwa kualitas asset 

produktif bank tersebut masih baik sehingga mampu menghasilkan laba bunga. 

Dalam implementasinya di dunia nyata saat ini, penggunaan rasio NIM untuk 

mengukur profitabilitas bank sudah tidak lagi sempurna. Hal ini dikarenakan 
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dalam aktivitas sehari-harinya, sebuah bank yang modern tidak hanya 

mengandalkan bunga bersih dari aktivitas intermediasinya untuk mencetak profit 

tapi juga berasal dari aktifitas diluar itu seperti transaksi derivatif, transfer, Dan 

jasa-jasa keuangan lainnya yang jenis pendapatannya diklasifikasikan sebagai Fee 

Based Income (pendapatan di luar bunga). Sehingga tidak mengherankan masih 

banyak bank yang masih tetap bertahan hidup dan meraih profit dengan 

mengandalkan fee based income hingga sekarang, walaupun rasio NIM yang 

mereka miliki sangat kecil bahkan bernilai negatif. 

 
2.2.8 Pengaruh Pertumbuhan Giro, Tabungan, Deposito, Pinjaman yang 

Diterima, Penempatan pada Bank Lain, Surat Berharga dan Kredit 
Terhadap Pertumbuhan NIM (Net Interest Margin) 

 
Berdasarkan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan 

usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Fungsi bank sebagai lembaga intermediary adalah menghimpun dana dan 

menyalurkan dana yang berhasil dihimpun. Dari aktifitas menghimpun dana bank 

akan menanggung sejumlah bunga yang menarik bagi nasabah agar mau 

menempatkan dananya. Sedangkan dari aktifitas menyalurkan dana, bank akan 

memperoleh balas jasa berupa bunga kredit atau kupon atas asset surat berharga 

yang dimiliki. Semua unsur pendapatan bank merupakan unsur pembentuk laba 

yang dapat menambah nilai NIM dan sebaliknya seluruh biaya merupakan unsur 

pembentuk kerugian bank yang dapat mengurangi nilai NIM suatu bank. 
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Penjabaran setiap variabel adalah sebagai berikut : 

1) Apabila jumlah giro mengalami kenaikan, maka biaya bunga akan naik 

sehingga menyebabkan Net Interest Margin turun. Sedangkan apabila jumlah 

giro mengalami penurunan maka, biaya bunga akan turun, sehingga nilai 

bunga bersih akan naik dan NIM akan meningkat. Dengan demikian maka, 

pengaruh pertumbuhan giro terhadap NIM adalah negatif. 

2) Apabila jumlah tabungan mengalami kenaikan, maka biaya bunga akan naik 

sehingga menyebabkan Net Interest Margin turun. Sedangkan apabila jumlah 

tabungan mengalami penurunan maka, biaya bunga akan turun, sehingga nilai 

bunga bersih akan naik dan NIM akan meningkat. Dengan demikian maka, 

pengaruh pertumbuhan tabungan terhadap NIM adalah negatif. 

3) Apabila jumlah deposito mengalami kenaikan, maka biaya bunga akan naik 

sehingga menyebabkan Net Interest Margin turun. Sedangkan apabila jumlah 

deposito mengalami penurunan maka, biaya bunga akan turun, sehingga nilai 

bunga bersih akan naik dan NIM akan meningkat. Dengan demikian maka, 

pengaruh pertumbuhan deposito terhadap NIM adalah negatif. 

4) Apabila jumlah pinjaman yang diterima mengalami kenaikan, maka biaya 

bunga akan naik sehingga menyebabkan Net Interest Margin turun. 

Sedangkan apabila jumlah  pinjaman yang diterima mengalami penurunan 

maka biaya bunga akan turun, sehingga nilai bunga bersih akan naik dan NIM 

akan meningkat. Dengan demikian maka, pengaruh pertumbuhan giro 

terhadap NIM adalah negatif. 
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5) Apabila jumlah surat berharga mengalami kenaikan, maka potensi bank untuk 

memperoleh pendapatan bunga akan bertambah, sehingga nilai  bunga bersih 

akan naik dan meningkatkan NIM. Sedangkan jika jumlah surat berharga 

mengalami penurunan, maka potensi bank untuk mendapatkan bunga juga 

akan menurun, sehingga nilai bunga bersih akan berkurang dan akan 

menurunkan NIM bank. Dengan demikian maka, pengaruh pertumbuhan surat 

berharga terhadap NIM adalah positif. 

6) Apabila jumlah penempatan pada bank lain mengalami kenaikan, maka 

potensi bank untuk memperoleh pendapatan bunga akan bertambah, sehingga 

nilai  bunga bersih akan naik dan meningkatkan NIM. Sedangkan jika jumlah 

penempatan pada bank lain mengalami penurunan, maka potensi bank untuk 

mendapatkan bunga juga akan menurun, sehingga nilai bunga bersih akan 

berkurang dan akan menurunkan NIM bank. Dengan demikian maka, 

pengaruh pertumbuhan penempatan pada bank lain terhadap NIM adalah 

positif. 

7) Apabila jumlah kredit mengalami kenaikan, maka potensi bank untuk 

memperoleh pendapatan bunga akan bertambah, sehingga nilai  bunga bersih 

akan naik dan meningkatkan NIM. Sedangkan jika jumlah kredit mengalami 

penurunan, maka potensi bank untuk mendapatkan bunga juga akan menurun, 

sehingga nilai bunga bersih akan berkurang dan akan menurunkan NIM bank. 

Dengan demikian maka, pengaruh pertumbuhan kredit terhadap NIM adalah 

positif. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 
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Gambar 2.2 
Kerangka Pemikiran 

 
 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, 

dan tinjauan pustaka, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan giro, tabungan, deposito, pinjaman yang diterima, surat 

berharga, penempatan pada bank lain, dan kredit secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan NIM pada Bank 

Pemerintah di Indonesia. 

2. Pertumbuhan giro secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap pertumbuhan NIM pada Bank Pemerintah di Indonesia. 
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3. Pertumbuhan tabungan secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap pertumbuhan  NIM pada Bank Pemerintah di Indonesia. 

4. Pertumbuhan deposito secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap pertumbuhan NIM pada Bank Pemerintah di Indonesia. 

5. Pertumbuhan pinjaman yang diterima secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan NIM pada Bank Pemerintah di 

Indonesia. 

6. Pertumbuhan surat berharga secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap pertumbuhan NIM pada Bank Pemerintah di Indonesia. 

7. Pertumbuhan penempatan pada bank lain secara parsial mempunyai pengaruh 

positif  yang signifikan terhadap pertumbuhan NIM pada Bank Pemerintah di 

Indonesia. 

8. Pertumbuhan kredit secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap pertumbuhan NIM pada Bank Pemerintah di Indonesia. 

 




