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ABSTRACT 
 
 

The objectives of this research were to know the influence of Non 
Performing Loans to Cash Turn Over and to know the influence of Non Performing 
Loans and Cash Turn Over partially and simultaneously to Liquidity at PT. BPR 
Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya Tasikmalaya.  

The Method used in this research was descriptive method analysis with 
approach of case study. The collected data are primary data and secundery data 
and tecnic analyze data used path analysis.  

The results of this research showed that : (1) Non Performing Loans has no 
significant influence to Cash Turn Over, (2) Non Performing Loans and Cash Turn 
Over have no significant influence, partially, to liquidity, (3) Non Performing Loans 
and Cash Turn Over have no significant influence, simultaneously, to liquidity. 
 
 
Keyword: Non Performing Loans, Cash Turn Over, Liquidity. 
 
 
1. Latar Belakang Penelitian 

Saat ini, hampir semua sektor usaha tidak bisa terlepas dari jasa perbankan. 

Perbankan dipandang sebagai inti dari sistem perekonomian di setiap negara dimana 

arus ekonomi dan keuangan mengalir di dalamnya. Hal ini terkait dengan fungsi 

utama bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, 

deposito, dan sebagainya, yang selanjutnya akan disalurkan kembali ke masyarakat 

dalam bentuk penanaman dana melalui kredit.  

Penyaluran kredit oleh pihak bank menunjukkan betapa pentingnya peranan 

bank dalam pembangunan. Bidang perbankan merupakan salah satu faktor yang 

mendapatkan perhatian pemerintah karena bank merupakan salah satu sumber 

permodalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan 

usahanya. Bank sebagai salah satu rekan kerja pemerintah dituntut peran sertanya 

untuk mensukseskan pembangunan, dalam arti ikut serta membiayai proyek-proyek 

pembangunan melalui jasa pemberian kredit. 
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Kredit adalah pemberian pinjaman kepada pihak lain yang mewajibkan si 

peminjam untuk membayarnya kembali beserta bunganya selama jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. 

Dalam penyaluran kreditnya, bank harus siap menghadapi risiko kredit yang 

menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah. Untuk itu, bank harus melakukan 

perencanaan dan analisis kredit agar bisa mendeteksi kemungkinan terjadi risiko 

kredit. 

Risiko kredit atau sering juga disebut dengan default risk merupakan suatu 

risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah 

pinjaman yang diperoleh dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu 

yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi 

perjanjian kredit yang disepakati kedua pihak, secara teknis keadaan tersebut 

merupakan default (Dahlan Siamat, 2005: 280). 

Salah satu bentuk dari risiko kredit adalah kredit bermasalah. Kredit 

bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit 

mengalami risiko kegagalan, bahkan menunjukkan bahwa bank akan memperoleh 

rugi yang potensial. 

Adanya kredit bermasalah akan mengurangi jumlah persediaan kas sehingga 

jumlah kas yang berada di bank akan sedikit, karena jumlah arus kas yang 

seharusnya diterima, yang berasal dari kredit yang diberikan dan/atau surat-surat 

berharga yang dimiliki (financial claims), misalnya obligasi, tidak dibayar secara 

penuh. 

Dengan munculnya kredit bermasalah, maka tingkat perputaran kas pada  

bank akan semakin kecil. Bahkan jika kredit bermasalah sangat besar, maka 

perputaran kas bank terhenti dan seluruh dampak positif yang dapat ditimbulkan 

oleh penyaluran kredit tidak dapat terjadi. Ini dikarenakan pendapatan operasional 

dari pemberian kredit sangat kecil karena kas yang seharusnya diterima oleh bank 

dari penyaluran kredit tidak diterima secara penuh. Adapun pengertian perputaran 

kas adalah sejak dimulainya saat kas diinvestasikan ke dalam kredit yang disalurkan 

sampai pada saat kembali lagi menjadi kas yang tepat dan tidak terlambat. 
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Pengaruh dari terjadinya kredit bermasalah yang menyebabkan semakin 

rendahnya tingkat perputaran kas karena penerimaan kas dari penyaluran kredit 

tidak dibayar secara penuh menyebabkan kas yang berada di bank sangat sedikit. 

Keadaan seperti ini membuat bank tidak lagi mampu membayar utang jangka 

pendeknya sehingga bank tidak lagi dapat memenuhi likuiditasnya atau dalam 

keadaan tidak likuid. 

Dalam terminologi keuangan dan perbankan, likuiditas dapat diartikan 

sebagai kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya 

deposito/simpanan oleh deposan/penitip. Dengan kata lain, suatu bank dikatakan 

likuid apabila memenuhi kewajiban penarikan uang dari para penitip dana maupun 

dari para peminjam/debitur. 

 

2. Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kredit bermasalah terhadap perputaran kas pada PT. BPR 

Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya Tasikmalaya. 

2. Bagaimana pengaruh kredit bermasalah dan perputaran kas secara simultan 

terhadap likuiditas pada PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya 

Tasikmalaya. 

3. Bagaimana pengaruh kredit bermasalah dan perputaran kas secara parsial 

terhadap likuiditas pada PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya 

Tasikmalaya. 

 

3.  Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi 

pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 

70% - 80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan 

bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga 

(Dahlan Siamat, 2005: 349). 

Besarnya pengalokasian dana bank dalam penyaluran kredit menjadikan 

account officer harus memberikan perhatian khusus dalam analisis kredit agar tidak 

terjadi risiko gagal bayar (risk of default), baik karena kegagalan usaha atau 
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ketidakmampuan bayar atau karena ketidaksediaan membayar yang menyebabkan 

timbulnya kredit bermasalah. Dalam kasus kredit bermasalah, ada kemungkinan 

kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum, atau menderita kerugian dalam 

jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan (Siswanto Sutojo, 2008: 

13). 

PSAK No. 31 Tahun 2009 Tentang Akuntansi Perbankan menyatakan bahwa 

kredit bermasalah/kredit non-performing pada umumnya merupakan kredit yang 

pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 (sembilan puluh) 

hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat 

waktu sangat diragukan. Kredit non-performing terdiri atas kredit yang digolongkan 

sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. 

Kredit bermasalah dapat dihitung dengan menggunakan rumus Non 

Performing Loan  sebagai berikut (Mandala Manurung dan Prathama Raharja, 2006: 

196): 

NPL=
������	�	�
��	
��
��������	���
�	�
��������	�
���

���
	������
 x100% 

Selain melakukan analisis kredit, dalam penyaluran kreditnya pihak bank 

juga harus melakukan perencanaan penyaluran kredit secara realistis dan objektif 

agar tujuan bank tercapai. Perencanaan penyaluran kredit harus didasarkan pada 

keseimbangan antara jumlah, sumber, dan jangka waktu dana agar tidak 

menimbulkan masalah terhadap tingkat profitabilitas dan likuiditas bank. Oleh 

karena itu dalam penyaluran kredit pihak bank harus memperhatikan jumlah 

persediaan kas, dimana kas tersebut akan terus-menerus mengalir setiap periodenya 

untuk dialokasikan ke dalam aktivitas penyaluran kredit serta diperlukan baik untuk 

membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru 

dalam aktiva tetap (Malayu S.P. Hasibuan, 2009: 91). 

Untuk menentukan berapa jumlah persediaan kas yang sebaiknya harus 

dipertahankan oleh suatu bank, belum ada standar rasio yang bersifat umum. Ada 

beberapa hal yang dapat dilakukan bank untuk mengatasi permasalahan ini yaitu 

diantaranya dengan melakukan manajemen kas yang baik melalui pengelolaan 

perputaran kas yang baik. Perputaran kas dimulai saat kas diinvestasikan ke dalam 
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kredit yang disalurkan sampai pada saat kembali lagi menjadi kas yang tepat dan 

tidak terlambat (Teguh Pudjo Mulyono, 2000: 152). 

Perputaran kas menurut Teguh Pudjo Mulyono (2000: 152) dapat dihitung 

sebagai berikut: 

Perputaran Kas =
����
�
�
�	����
����
	�
��	�������
�	������

�
�
��
�
	�
�
  

Perputaran kas menunjukkan tinggi rendahnya kas yang berputar di bank 

setiap periodenya. Makin tinggi perputaran kas berarti makin baik, dan sebaliknya 

makin rendah perputaran kas berarti makin buruk, karena tingkat perputaran kas 

menunjukkan tinggi rendahnya efisiensi penggunaan kas. 

Kredit bermasalah dapat mempengaruhi perputaran kas, dimana dengan 

munculnya kredit bermasalah, dana yang telah diberikan bank kepada debitur untuk 

sementara atau seterusnya tidak kembali lagi kepada bank yang meminjamkannya. 

Oleh karena itu, dana yang seharusnya dapat dipinjamkan lagi kepada para debitur 

lain yang membutuhkannya untuk mendanai operasi atau perluasan operasi bisnis 

mereka, tidak dapat diberikan lagi. Dengan demikian, perputaran kas bank terhenti 

dan seluruh dampak positif yang dapat ditimbulkan oleh penyaluran kredit tidak 

dapat terjadi (Siswanto Sutojo, 2008: 27). 

Perputaran kas yang rendah karena jumlah persediaan kas yang minim yang 

disebabkan oleh adanya kredit bermasalah, akan mengakibatkan bank tersebut 

mengalami risiko likuiditas atau liquidity risk. Dimana risiko likuiditas terjadi 

apabila lembaga keuangan tidak memiliki dana untuk memenuhi semua penarikan 

oleh deposan, pemegang polis, atau pemegang unit penyertaan reksa dana terbuka. 

Sehingga bank tersebut dikatakan tidak likuid, karena bank tersebut tidak bisa 

membayar kewajiban utang jangka pendeknya (Dahlan Siamat, 2005: 14). 

Dalam terminologi keuangan dan perbankan, likuiditas dapat diartikan 

sebagai kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya 

deposito/simpanan oleh deposan/penitip. Dengan kata lain, suatu bank dikatakan 

likuid apabila memiliki sejumlah likuiditas sama dengan jumlah kebutuhan 

likuiditasnya, memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan tetapi bank mempunyai 

surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas, serta memiliki 
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kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang (Dahlan 

Siamat, 2005: 340). 

Likuiditas dapat pula dipengaruhi oleh kredit bermasalah, karena dengan 

munculnya kredit bermasalah, kas yang semestinya masuk dan menambah likuiditas 

bank tidak terjadi, sehingga mengakibatkan bank tersebut tidak mampu lagi 

membayar kewajiban jangka pendeknya sehingga bank tersebut berada dalam 

keadaan illikuid. Apabila bank dalam keadaan illikuid, maka akan mengurangi 

kesempatan bank untuk mendapatkan laba (Dahlan Siamat, 2005: 339). 

Sebelum menyalurkan kreditnya, pihak bank harus melakukan perencanaan 

dan analisis kredit, agar kredit yang disalurkan mencapai sasaran, yaitu aman. 

Artinya kredit tersebut harus diterima kembali pengembaliannya secara teratur, 

tertib, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antar a bank dengan nasabah 

sebagai penerima dan pemakai kredit, sehingga perputaran kas lancar dan tingkat 

likuiditas bank tinggi sehingga bank bisa membayar utang jangka pendeknya jika 

sewaktu-waktu ada tagihan (Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2007: 

287). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko kredit atau kredit 

bermasalah dalam jumlah yang besar akan membuat perputaran kas menjadi 

terhambat atau bahkan terhenti, sehingga jumlah persediaan kas untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya tidak dapat terpenuhi apabila sewaktu-waktu ada 

tagihan. Likuiditas bank dapat dilihat dengan menggunakan alat ukur cash ratio. 

Cash Ratio menurut Jumingan (2008: 244) dapat dihitung dengan rumus: 

Cash Ratio	= 
�
��	������

����
�
�	�
��	�
�	�	�����
	���
�
�
 x100% 

Cash ratio digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar 

kewajibannya yang sudah jatuh tempo dengan cash assets yang dimilikinya/dengan 

alat-alat likuid yang dipunyai. Dimana cash assets terdiri dari kas dan giro pada 

Bank Indonesia, sedangkan pinjaman yang harus segera dibayar terdiri dari: 

rekening giro, 2/3 dari deposito berjangka, kewajiban-kewajiban lain yang segera 

dapat dibayar. 
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Pemilihan Cash Ratio untuk mengukur likuiditas bank adalah karena adanya 

keterkaitan dengan perputaran kas, dimana sedikit besarnya jumlah kas yang berada 

di bank tergantung dari tinggi rendahnya tingkat perputaran kas. Apabila jumlah kas 

besar maka Cash Ratio tinggi. Begitu pula sebaliknya, bila jumlah kas kecil maka 

Cash Ratio rendah. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Kredit bermasalah berpengaruh signifikan terhadap perputaran kas. 

2. Kredit bermasalah dan perputaran kas secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap likuiditas. 

3. Kredit bermasalah dan perputaran kas secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap likuiditas. 

 

4. Objek dan Metode Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kredit Bermasalah, Perputaran 

Kas, dan Likuiditas, sedangkan subjek penelitian adalah PT. BPR Mitra Kopjaya 

Mandiri Manonjaya Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. 

4.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Tabel 4.1 
Operasionalisasi Variabel 

 
VARIABEL 

(1) 
DEFINISI VARIABEL 

(2) 
INDIKATOR 

(3) 
UKURAN 

(4) 
SKALA 

(5) 
Kredit 
Bermasalah 
( !) 

Kredit bermasalah 
merupakan kredit yang 
pengembalian kreditnya 
terlambat dibanding  jadwal 
direncanakan, bahkan tidak 
dikembalikan sama sekali 
(Mandala Manurung dan 
Prathama Rahardja, 2006: 
196) 

"#$

=

kredit	kurang	lancar

+

kredit	diragukan

+

kredit	macet
tofal	kredit

x100%

Persentase Rasio 

Perputaran 
Kas 
( 9) 

Perputaran kas adalah 
dimulainya saat kas 
diinvestasikan ke dalam 
kredit yang disalurkan 
sampai pada saat kembali 
lagi menjadi kas yang tepat 
dan tidak terlambat (Teguh 
Pudjo Mulyono, 2000: 152). 

• Pendapatan operasional 
dari pemberian kredit 

• Rata-rata kas (kas 
awal+kas akhir dibagi 2). 

Frekuensi Rasio 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
 

Likuiditas 
(Y) 

Likuiditas adalah penilaian 
kondisi likuiditas bank guna 
mengetahui seberapa besar 
kemampuan bank dalam 
memenuhi kewajibannya 
kepada para deposan 
(Jumingan, 2008: 239). 

Cash Ratio: 
� Cash assets 
� Pinjaman yang harus 

segera dibayar. 

Persentase Rasio 

 

4.2 Rancangan Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Teknik yang digunakan dalam Pengujian Hipotesis Asosiatif ini adalah 

Analisis Korelasi dan Analisis Regresi melalui Analisis Jalur (Path Analysis).  

Analisis korelasi digunakan untuk mencari arah dan kuatnya hubungan 

antara dua variabel atau lebih, baik hubungan yang bersifat simetris, kausal dan 

reciprocal, sedangkan analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa 

jauh perubahan nilai variabel-variabel dependen, bila nilai variabel independen di 

manipulasi/dirubah-rubah atau dinaik-turunkan (Sugiyono, 2009: 260). 

Analisis jalur digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan 

antar variabel yang berbentuk sebab akibat. Berdasarkan uraian di atas, maka secara 

struktural model regresi dapat digambarkan dalam diagram jalur pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

    

 
Gambar 1 

Model Regresi Dalam Analisis Jalur 
 

Dari struktur analisis jalur di atas, dapat dibagi menjadi dua sub struktur 

yang disajikan dalam Gambar 2 dan Gambar 3 sebagai berikut: 

 

:9 
;< 

Y 

;= 

>< 
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?YX= 
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Gambar 2 

Sub Struktur I 
 
 

           ?D;<                   ℇ  

 

 

  	

 

 
 

Gambar 3 
Sub Struktur II 

Keterangan: 
X<   = kredit bermasalah 
X=   = perputaran kas 
Y  =  likuiditas 

ℇ   = faktor lain yang tidak diteliti 

rX=X<   = koefisien korelasi variabel ;< dengan variabel ;= 
?YX<   = koefisien jalur variabel ;< terhadap variabel Y 
?YX=   = koefisien jalur variabel ;= terhadap variabel Y 
?X=ε<  = koefisien jalur variabel >< terhadap variabel X= 
?Y>=  = koefisien jalur variabel >= terhadap variable Y 

Berdasarkan sub struktur maka dihitung koefisien korelasi dan koefisien 

jalur. Pengujian hipotesis dimulai dengan penetapan hipotesis operasional, 

penetapan tingkat signifikansi (95%), uji signifikansi yang meliputi pengujian secara 

simultan dan parsial, penetapan kaidah keputusan dan penarikan kesimpulan. 

X= X< 

X< 

Y 

X= 

>< 

>= 

>< 
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Pengolahan dan perhitungan data dilakukan dengan bantuan software SPSS Versi 

16.0. 

 

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Kredit Bermasalah pada PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya 

Tasikmalaya 

 Kredit bermasalah pada PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri dapat dilihat dari 

Laporan Perbandingan Kolektabilitas pada tabel berikut ini: 

Laporan Perbandingan Kolektabilitas 
PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya Tasikmalaya  

Periode Juni 2006 – Desember 2010 
 

 

No 

 

Bulan  

 

Baki Debet 
(Rp) 

Kolektabilitas   

NPL 
(%) 

Kurang 
Lancar 

(Rp) 

Diragukan 
(Rp) 

Macet (Rp) Jumlah 
(Rp) 

1. Juni 2006 5.695.727.513 58.766.354 24.865.337 200.056.777 283.688.468 4.98 

2. Desember 2006 5.992.601.698 32.500.094 26.467.385 178.813.704 237.781.183 3.97 

3. Juni 2007 7.268.070.961 14.767.585 38.124.611 193.573.026 246.465.222 3.39 

4. Desember 2007 8.857.960.232 49.625.780 22.166.390 116.957.984 188.750.154 2.13 

5. Juni 2008 10.596.736.275 49.941.636 44.639.971 124.271.686 218.853.293 2.07 

6. Desember 2008 11.012.997.448 20.385.607 33.565.380 131.614.819 185.565.806 1.68 

7. Juni 2009 11.902.220.390 41.742.373 33.086.173 123.763.836 198.592.382 1.67 

8. Desember 2009 12.814.091.436 136.686.479 66.040.590 119.944.760 322.671.829 2.52 

9. Juni 2010 14.791.107.428 38.133.243 140.510.155 128.545.969 307.189.367 2.08 

10 Desember 2010 16.064.548.936 18.791.180 49.325.540 217.695.729 285.812.449 1.78 

Sumber: Data Primer PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya Tasikmalaya yang 
diolah 

 
Selama 10 semester, kredit bermasalah (Non Performing Loan) mengalami 

fluktuasi. Peningkatan perubahan NPL paling tinggi terjadi pada bulan Desember 

2009, yaitu meningkat sebesar 0.85% dari semester sebelumnya, sedangkan 

penurunan perubahan NPL paling tinggi terjadi pada bulan Desember 2006, yaitu 

menurun sebesar 1.01% dari semester sebelumnya. 
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5.1.2 Perputaran Kas pada PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya 

Tasikmalaya 

Tingkat perputaran kas pada PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tingkat Perputaran Kas 
PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya Tasikmalaya  

Periode Juni 2006 – Desember 2010 
 

 
No 

 
Bulan 

Pendapatan 
Operasional dari 

Penyaluran Kredit 
(Rp) 

Rata-rata Kas (Saldo Awal 
+ Saldo Akhir dibagi 2) 

(Rp) 

Perputaran 
Kas 

(Kali) 

1. Juni 2006 1.047.442.000 1.083.305.500 0.97 
2. Desember 2006 2.318.582.000 1.504.569.000 1.54 
3. Juni 2007 1.367.922.000 1.375.183.000 0.99 
4. Desember 2007 3.036.599.000 1.090.874.500 2.78 
5. Juni 2008 1.912.953.000 958.804.000 2.00 
6. Desember 2008 4.094.793.000 1.259.775.000 3.30 
7. Juni 2009 2.133.261.000 1.430.657.000 1.49 
8. Desember 2009 4.521.653.000 1.967.252.000 2.30 
9. Juni 2010 2.445.568.000 2.534.424.000 0.97 

10. Desember 2010 4.852.523.000 2.450.300.500 1.98 
Sumber: Data Primer PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya Tasikmalaya yang diolah 
 

Tingkat perputaran kas pada PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri dalam 10 

semester mengalami fluktuasi. Kenaikan tingkat perputaran kas paling tinggi terjadi 

pada bulan Desember 2007, yaitu meningkat sebesar 1.79 kali, sedangkan 

penurunan tingkat perputaran kas paling tinggi terjadi pada bulan Juni 2009, yaitu 

menurun sebesar 1.81 kali. 

 

5.1.3 Likuiditas pada PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri  Manonjaya 

Tasikmalaya 

Indikator yang digunakan untuk mengukur likuiditas pada PT. BPR Mitra 

Kopjaya Mandiri adalah Cash Ratio. Rasio ini berguna untuk mengetahui 

kemampuan bank dalam membayar kewajibannya yang sudah jatuh tempo dengan 

cash assets yang dimilikinya/dengan alat-alat likuid yang dipunyai.  
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Tingkat Likuiditas  
PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya Tasikmalaya  

Periode Juni 2006 – Desember 2010 
 

 
No  

 
Bulan  

 
Cash Assets (Rp) 

Pinjaman yang 
Harus Segera 

Dibayar 
(Rp) 

 
Cash Ratio 

(%) 

1. Juni 2006 1.351.407.000 4.176.190.000 32.36 
2. Desember 2006 1.657.731.000 4.390.817.000 37.75 
3. Juni 2007 1.092.635.000 4.116.727.000 26.54 
4. Desember 2007 1.089.114.000 4.574.137.000 23.95 
5. Juni 2008 828.494.000 4.694.637.333 17.83 
6. Desember 2008 1.691.056.000 3.699.181.333 45.71 
7. Juni 2009 1.170.258.000 4.543.195.000 25.76 
8. Desember 2009 2.764.246.000 5.325.085.000 51.91 
9. Juni 2010 2.304.602.000 5.363.461.000 42.97 

10. Desember 2010 2.595.999.000 5.667.644.000 45.80 
Sumber: Data Primer PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya Tasikmalaya yang 
diolah 
 

Tingkat likuiditas PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya Tasikmalaya 

dari Juni 2006 sampai dengan Desember 2010 mengalami fluktuasi. Peningkatan 

perubahan tingkat likuiditas paling tinggi terjadi pada bulan Desember 2008, yaitu 

meningkat sebesar 27,48% sedangkan penurunan perubahan tingkat likuiditas paling 

tinggi terjadi pada bulan Juni 2009, yaitu menurun sebesar 19,95%. 

 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Perputaran Kas pada PT. BPR 

Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya Tasikmalaya 

Hasil pengolahan data dengan SPSS Versi 16.0 diperoleh nilai r (koefisien 

korelasi) yang menunjukkan keeratan hubungan antara kredit bermasalah dan 

perputaran kas sebesar   -0,571, berarti tingkat keeratan hubungan sedang. 

Negatifnya nilai koefisien korelasi menunjukkan bahwa peningkatan kredit 

bermasalah akan menurunkan perputaran kas. Sehingga semakin tinggi tingkat 

kredit bermasalah maka tingkat perputaran kas akan semakin rendah, karena 

semakin kecil jumlah pendapatan operasional dari penyaluran kredit. Begitu pula 

sebaliknya, semakin rendah tingkat kredit bermasalah maka tingkat perputaran kas 

akan semakin tinggi, karena semakin besar jumlah pendapatan operasional dari 

penyaluran kredit.  
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Besarnya pengaruh kredit bermasalah terhadap perputaran  kas ditunjukkan 

oleh nilai R2 hasil output SPSS, yaitu sebesar 32,6% (atau dicari dengan Kd = r2 x 

100%). Sisanya sebesar 67,4% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti, 

seperti manajemen kas, besarnya kredit yang disalurkan, perputaran piutang, dan 

lain-lain.  

Tingkat signifikansi pengaruh kredit bermasalah terhadap perputaran kas 

dilihat dari hasil uji t. Berdasarkan perhitungan SPSS Versi 16.0 diperoleh tFGHIJK 

sebesar -1.967 dan tHLMNO t
<

=
P df (n−k−1) adalah sebesar 2,365. Atau dapat dilihat 

dari nilai Sig hasil output SPSS yang memberikan nilai Sig 0,085. Karena nilai 

tFGHIJK > S
<

=
α atau karena ternyata nilai Sig 0.085	> 0.05 maka menerima Ho, yang 

berarti bahwa pada tingkat keyakinan 95%, kredit bermasalah berpengaruh tidak 

signifikan terhadap perputaran kas. 

5.2.2 Pengaruh Kredit Bermasalah dan Perputaran Kas Secara Simultan 

Terhadap Likuiditas pada PT. BPR Mitra Kopjaya Mand iri Manonjaya 

Tasikmalaya  

Hasil pengolahan data dengan SPSS Versi 16.0 diperoleh nilai R yang 

menunjukkan keeratan hubungan antara kredit bermasalah dan perputaran kas 

terhadap likuiditas sebesar 0,180 berarti tingkat keeratan hubungan sangat rendah.  

Sedangkan besarnya pengaruh dari kredit bermasalah dan perputaran kas 

terhadap likuiditas dapat dilihat dari nilai R2 hasil output SPSS, yaitu hanya sebesar 

0,032 atau 3,2%. Dan sisanya sebesar 96,76% merupakan pengaruh faktor lain yang 

tidak diteliti, seperti besarnya kredit yang disalurkan,  dana pihak ketiga, time 

deposit, total security, equity capital, dll.  

Tingkat signifikansi pengaruh kredit bermasalah dan perputaran kas secara 

simultan terhadap likuiditas pada PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri dilihat dari uji F. 

Dari hasil perhitungan SPSS Versi 16.0, diperoleh nilai FFGHIJK sebesar 0,118 

dengan kaidah keputusan terima Ho jika FFGHIJK ≤ FHLMNO dan tolak Ho jika 

FFGHIJK > FHLMNO, dengan mengambil taraf signifikansi P sebesar 5%, maka diperoleh 

F tabel sebesar 4,74 atau dengan melihat nilai Sig F hasil output SPSS yaitu 0,891. 
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Karena F hitung 0,118 < F tabel 4,74 dan nilai Sig F 0,891 > 0,05, maka Ho 

diterima. Hal ini berarti, bahwa pada tingkat keyakinan 95%, kredit bermasalah dan 

perputaran kas secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap likuiditas.  

Tidak signifikannya pengaruh kredit bermasalah dan perputaran kas terhadap 

likuiditas secara simultan dimungkinkan karena kredit bermasalah relatif rendah dan 

fluktuasi yang terjadi relatif kecil, begitu pula dengan fluktuasi perputaran kas yang 

relatif kecil, sementara fluktuasi tingkat likuiditas lebih besar dibandingkan dengan 

fluktuasi kredit bermasalah dan perputaran kas, sehingga sangat dimungkinkan yang 

lebih mempengaruhi likuiditas adalah faktor lain yang tidak diteliti, seperti dana 

pihak ketiga, time deposit, investasi yang dilakukan, pendapatan lain-lain di luar 

aktivitas utama perusahaan, dll. 

 

5.2.3 Pengaruh Kredit Bermasalah dan Perputaran Kas Secara Parsial 

Terhadap Likuiditas pada PT. BPR Mitra Kopjaya Mand iri Manonjaya 

Tasikmalaya  

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS Versi 16.0 untuk analisis jalur, 

koefisien beta (X) atau koefisien standar untuk variabel X1 (kredit bermasalah) 

terhadap variabel Y (likuiditas) sebesar 0.016 dan koefisien determinasi sebesar 

0.000256, berarti hanya 0,0256% variabilitas dari variabel likuiditas dapat 

dipengaruhi oleh variabel kredit bermasalah. Nilai variabilitas ini sangat kecil, 

artinya meskipun kredit bermasalah mampu mempengaruhi likuiditas, namun besar 

pengaruhnya sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,0256%, sehingga perlu diuji 

signifikansinya. Untuk melihat signifikan tidaknya pengaruh kredit bermasalah 

secara parsial terhadap likuiditas maka dilakukan uji t.  

Dengan kaidah keputusan terima Ho jika −t
<

=
α ≤ tFGHIJK ≤ t

<

=
P dan tolak Ho 

jika −t
<

=
α > tFGHIJK atau tFGHIJK > S

<

=
α, dan hasil output SPSS menunjukkan nilai 

tFGHIJK sebesar 0.036, sedangkan dengan mengambil taraf signifikansi P sebesar 5% 

diperoleh tHLMNO sebesar 2.365, ternyata tFGHIJK < tHLMNO, maka menerima Ho. Atau 

dapat dilihat dari nilai Sig hasil output SPSS yaitu sebesar 0.972 > 0.05, maka pada 
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tingkat keyakinan 95%, kredit bermasalah secara parsial berpengaruh tidak 

signifikan terhadap likuiditas. 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS Versi 16.0 untuk analisis jalur, 

koefisien beta (X) atau koefisien standar untuk variabel X= (perputaran kas) terhadap 

variabel Y (likuiditas) setelah dipengaruhi X1 (kredit bermasalah) sebesar 0.189 dan 

koefisien determinasi sebesar 0.0357, berarti hanya 3,57% variabilitas dari variabel 

Y (likuiditas) dapat dipengaruhi oleh variabel X= (perputaran kas). Nilai variabilitas 

ini sangat kecil, artinya meskipun perputaran kas setelah dipengaruhi kredit 

bermasalah mampu mempengaruhi likuiditas, namun besar pengaruhnya sangat 

kecil yaitu sebesar 3,57%, sehingga perlu diuji signifikansinya. Untuk melihat 

signifikan tidaknya pengaruh perputaran kas secara parsial terhadap likuiditas maka 

dilakukan uji t.  

Dengan kaidah keputusan terima Ho jika −t
<

=
α ≤ tFGHIJK ≤ t

<

=
P dan tolak Ho 

jika −t
<

=
α > tFGHIJK atau tFGHIJK > S

<

=
α, dan hasil output SPSS menunjukkan nilai 

tFGHIJK sebesar 0.418, sedangkan dengan mengambil taraf signifikansi P sebesar 5% 

diperoleh tHLMNO sebesar 2.365, ternyata tFGHIJK < tHLMNO, maka menerima Ho. Atau 

dapat dilihat dari nilai Sig hasil output SPSS sebesar 0,689 > 0,05, maka pada 

tingkat keyakinan 95%, perputaran kas secara parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap likuiditas. 

 

6. Rekomendasi 

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata kredit bermasalah 

dan perputaran kas berpengaruh tidak signifikan, baik secara parsial maupun 

simultan, terhadap likuiditas pada PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya 

Tasikmalaya, bukan berarti perusahaan yang bersangkutan tidak perlu 

memperhatikan atau boleh mengabaikan kredit bermasalah dan tingkat perputaran 

kas dalam perusahaannya dengan alasan karena kedua hal tersebut tidak 

mempengaruhi likuiditas perusahaan.  

Secara rata-rata dalam 10 semester nilai NPL perusahaan sebesar 2,63%, 

yang menunjukkan baik (BPR dapat dinyatakan sehat), mengingat Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian 
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Tingkat Kesehatan Bank Umum menyatakan bahwa semakin tinggi nilai NPL (di 

atas 5%) maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat, namun sebaiknya diusahakan 

nilai NPL tersebut diturunkan, tidak melebihi 2%, mengingat ternyata yang 

termasuk kategori kredit macet jauh lebih besar nilainya dibandingkan kredit kurang 

lancar dan diragukan, yang akan berdampak terhadap likuiditas perusahaan, maka 

sebaiknya ditingkatkan kembali manajemen kreditnya.  
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