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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

1. Ni Nym. Karisma Dewi Paramita, et al (2014). 

Ni Nym. Karisma Dewi Paramita, et al  (2014).  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui (1) simultan resiko kredit dan likuiditas terhadap profitabilitas, 

(2) parsial resiko kredit terhadap profitabiltas dan (3) parsial likuiditas terhadap 

profitabilitas perbankan yang sudah go public periode tahun 2010-2012. 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 

perbankan yang sudah go public. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 

perusahaan perbankan yang go public pada tahun 2010-2012. Pada penelitian ini 

menggunakan teknik analisis linier berganda.Hasilnya menunjukkan seluruh 

variabel independen berpengaruh terhadap profitabiitas.Namun secara parsial, 

resiko kredit berpengaruh negative terhadap profitabilitas, dan likuiditas tetapi 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Persamaan : 

1. Menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

2. Memiliki obyek penelitian yang sama, yaitu perusahaan perbankan
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Perbedaan : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variable independen RISIKO KREDIT 

dan LIKUIDITAS, sedangkan penelitian saya menggunakan pemberian 

kredit. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan tahun pengamatan 2010-2012, 

sedangkan penelitian saya menggunakan tahun penelitian periode 2012-

2014. 

2.Randy Quido Presley Jacob, et al (2014) 

Randy Quido Presley Jacob, et al (2014) bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan perbankan terhadap pemberian 

kredit. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.Menggunakan teknik 

analisis deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja perusahaan itu baik, 

karena agunan lebih tinggi dari plafon. 

Persamaan : 

1. Mempunyai variable dependen yang sama, yaitu pemberian kredit. 

2. Menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu kuantitatif. 

3. Memiliki obyek penelitian yang sama, yaitu pada perusahaan perbankan. 

Perbedaan:  

1. Penelitian terdahulu menggunakan variable independen kinerja laporan 

keuangan perusahaan dan penilaian agunan, sedangkan penelitian ini 

menggunakan variable independen profitabilitas perusahaan. 
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2. Penelitian terdahulu menggunakan periode penelitian pada periode 2011-

2013, sedangkan penelitian ini pada periode 2012-2014. 

3. Rina Yuliani (2013) 

Rina Yuliani (2013). Pada Penelitian ini menguji pengaruh tingkat 

perputaran piutang terhadap profitabilitas yang diukur dengan Return On Asset. 

Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif.Teknik analisis yang digunakan oleh 

penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini melalui uji 

hipotesis melalui Uji-t yang menunjukkan signifikansi tingkat perputaran piutang 

sebesar 0,018 berada dibawah 0,05 yang berarti tingkat perputaran piutang 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 

Persamaan : 

1. Memiliki obyek penelitiannya sama, yaitu pada perusahaan perbankan. 

2. Menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 

Perbedaan : 

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel perputaran piutang, 

sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen profitabilitas. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan periode 2005-2012, sedangkan 

penelitian ini menggunakan tahun 2012-2014. 

4. Ni Wayan Ana Purnamayanti, et al (2014) 

Ni Wayan Ana Purnamayanti, et al (2014). Penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh temuan (1) pemberian kredit dan modal terhadap pendapatan UKM, 

(2) pemberian kredit terhadap modal, (3) pemberian kredit terhadap pendaptan
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 UKM, (4) modal terhadap pendapatan UKM. Dan Penelitian ini tergolong 

penelitian kuantitatif. 

Sampel yang digunakan adalah metode kuesioner dengan menggunakan 

analisis jalur. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan (1) ada pengaruh positif 

dan signifikan pemberian kredit dan modal terhadap pendpatan UKM, (2) 

pemberian kredit terhadap modal, (3) pemberian kredit terhadap pendapatan 

UKM, (4) modal terhadap pendapatan UKM. 

Persamaan : 

1. Menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 

2. Menggunakan obyek penelitian yang sama, yaitu pada perusahaan 

perbankan 

Perbedaan : 

1. Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu 

pemberian kredit dan modal, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

variabel profitabilitas. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan periode 2010-2012, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan tahun 2012-2014.  

2.2 Landasan Teori 

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang di atas, maka landasan teori 

pada penelitian ini adalah : 
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2.3 Teori Signal/ Signalling Theory  

Teori Signal/ Signalling Theory merupakan bagian dari teori struktur modal 

yang dikembangkan oleh Modigliani dan Merton Melly pada tahun 1958 

(Brigham and Houtson, 2011: 435).Teori Signal ini menjelasan bahwa semua 

tindakan mengandung informasi, dan hal yang disebabkan adanya asimetri 

informasi. Asimetri informasi lebih banyak dibanding dengan pihak lain. 

Misalnya pihak manajemen perusahaan mempunyai informasi yang lebih banyak 

mengenai perusahaannya dibanding dengan pihak investor di pasar modal. Teori 

sinyal ini menekankan adanya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan 

terhadap keputusan investasi yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan 

termasuk para investor dan pemangku bisnis lainnya untuk menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lain. Informasi tersebut merupakan 

unsur yang sangat penting bagi debitor dan pemangku bisnis lainnya, karena di 

dalam informasi tersebut menjelaskan mengenai keterangan, catatan, maupun 

gambaran perusahaan baik di masa lalu maupun dimasa depan. Teori signal 

menyatakan bahwa para manajer perusahaan yang memiliki informasi lebih baik 

pada perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut 

kepada calon debitor guna untuk meningkatkan nilai perusahaannya melalui suatu 

pelaporan dengan mengirimkan sinyal melalui laporan tahunannya (Leland, 1997 

dalam Scott, 2012:475) 

Teori signal digunakan pada penelitian ini karena teori signal menekankan 

pada pemberian informasi/ signal mengenai keterangan, catatan, maupun 

gambaran perusahaan baik dimasa lalu maupun di masa depan kepada calon 
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debitor. Debitor akan mengetahui kinerja perusahaan melalui pelaporan keuangan 

yang disampaikan oleh manajer perusahaan kepada calon debitor, dan hal itu akan 

mempengaruhi keputusan debitor untuk melakukan pinjaman pada perusahaan 

tersebut. Apabila kinerja perusahaan tersebut baik, perbankan tidak takut 

menyaurkan dananya kepada perusahaan tersebut. 

2.2.1 Pemberian Kredit 

Kredit merupakan suatu faslitas keuangan yang dipinjamkan kepada 

seseorang atau badan untuk membeli produk dan mengembaikan sesuai angka 

waktu yang sudah ditentukan.Menurut buku Seri Manajemen Bank No. 5 (1997: 

31). Kredit adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pinjaman untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu yang sudah diberikan dengan jumlah bunga, 

imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Selain itu, kredit juga bisa untuk 

melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu 

janji pembayarannya akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu 

yang disepakati.  

Undang-undang N0. 7 Tahun 1992 telah di ubah menjadi Undang-unadang 

No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menyebutkan “kredit adalah penyediaan 

uang tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjaman antara Bank dengan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga bank atau imbalan. 
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Pemberian Kredit dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

DAR(Debt to Asset Ratio) = Total Hutang ÷ Total Aset × 100% 

 

2.2.3 Profitabilitas 

Hanafi dan Halim (2003:27) Return On Assets (ROA) merupakan rasio 

keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan suatu keuntungan pada tingkat 

pendapatan, asset dan modal. Dengan mengunakan  ROA, kita dapat menilai 

apakah perusahaan tersebut efisien dalam menggunakan aktivanya untuk kegiatan 

operasi yang menghasilkan keuntungan. 

Rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut : 

 ROA = laba bersih ÷ Total Aset × 100% 

 

2.2.4 Pengaruh antara Pemberian kredit Terhadap Profitabilitas 

  

Proftabilitas digunakan untuk mengukur penggunaan modal suatu 

perusahaan dengan membandingkan antara laba dengan modal yang digunakan 

dalam operasi, karena keuntungan yang besar tidak menjamin perusahaan itu 

rentable. Bagi manajemen perusahaan rentabilitas yang tinggi itu lebih penting 

daripada keuntungan yang besar (Munawir,2001:57). Menurut R. Agus Sartono 

(2001:122) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. 
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Profitabilitas diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama periode 

akuntansi dalam bentuk penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang 

menaikkan ekuitas, rofitabiitas, dapat juga digunakan untuk memprediksi laba 

investasi dan kredit (Aziia,2012). Kandungan informasi profitabilitas dapat diukur 

dengan menggunakan kekuatan hubungan antara profitabiitas dengan return 

saham. Informasi profitabiitas dikatakan mempunyai makna apabila dengan 

dipubikasikannya laporan keuangan, hal tersebut dapat menyebabkan nasabah 

bereaksi mengajukan kredit, yang berarti profitabiitas tersebut mempunyai 

kandungan informasi.Penelitian yang dilakukan oleh (Ni Nym.Karisma Dewi 

Paramita, 2013) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas 

terhadap pemberian kredit mengatakan bahwa ada pengaruh antara profitabilitas 

terhadap pemberian kredit pada perusahaan perbankan. 

2.4 Keragka Pemikiran 

Seperti yang duraikan sebelum mengenai landasan teori dari masing-maing 

variabel, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah : 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

  

  

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah : 

H1 : Pemberian kredit berpengaruh terhadap profitabilitass 

Profitabilitas 

(Return On Assets) 

 

Pemberian 

kredit 


