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ABSTRAK 

 

SRI MARIAYA’ANI, HUBUNGAN ANTARA KREDIT YANG DIBERIKAN 
DENGAN LABA USAHAPADA BANK SWASTA NASIONAL DEVISA DAN 
NON DEVISA TAHUN 2009. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, Januari 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang empiris dan fakta yang sahih, 
valid serta dapat dipercaya tentang apakah terdapat hubungan antara kredit yang 
diberikan dengan laba usaha suatu bank. 
 
Penelitian ini dilakukan di Bank Indonesia (BI), dari bulan oktober sampai bulan 
desember 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan 
pendekatan korelasional. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik 
acak sederhana. Populasi dalam penelitian ini di ambil dari bank indonesia  tahun 
2009. Sampel yang diambil sebanyak 48 bank swasta nasional devisa dan non devisa, 
setelah terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis. 
 
Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji 
liliefors menghasilkan Lhitung = 0,100, sedangkan Ltabel untuk n = 48 pada taraf 
signifikan 0,05 adalah 0,128, karena Lhitung< Ltabel maka galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 2,43 + 0,778X. 
Dari uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung> Ftabel, yaitu 68,52 > 4,05, artinya 
persamaan regresi tersebut signifikan. Uji linieritas regresi menghasilkan Fhitung< 
Ftabel, yaitu 1,05 < 2,19, sehingga disimpulkan bahwa persamaan tersebut linier. 
Koefisien korelasi Product Moment dari Pearson menghasilkan rxy = 0,774 
selanjutnya dilakukan uji keberartian korelasi dengan menggunakan uji-t dan 
dihasilkan thitung = 8,28 dan ttabel = 1,68. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
koefisien korelasi rxy = 0,778 adalah terdapat hubungan yang positif. Koefisien 
determinasi yang diperoleh sebesar 59,83%, yang menunjukkan bahwa hanya 59,83% 
laba usaha ditentukan oleh kredit yang diberikan. 

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif yang 
kuat dan signifikan antara kredit yang diberikan dengan laba usaha pa Bank Umum 
Swasta Nasional Devisa dan Non Devisa. 
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ABSTRACT 
 
 
 

SRI MARIAYA'ANI, CORRELATION BETWEEN CREDIT GIVEN WITH 
OPERATIONAL INCOME AT NATIONAL PRIVATE COMMERCIAL BANK 
NON FOREIGHN EXCHANGE AND FOREIGHN EXCHANGE IN 2009, Thesis. 
Jakrata: Economics Education Studies Program, Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, in January 
2012. 
 
Purpose of this research is to find empirical data,, valid and reliable facts, about 
whether there is a relationship between the credit given to operating income of a 
bank. 
 
The research was conducted in Bank of Indonesia (BI), from October untill 
December 2011. The research method used is survey method with the 
correlational approach. The sampling technique used is simple random technique. 
The population in this study is taken from bank Indonesia in 2009. Samples taken 
as many as 48 private banks and non-foreign exchange reserves, having first 
tested the requirement analysis. 
 
Test requirements analysis is the normality test error of estimated regression of Y 
on X with the test result liliefors Lcount = 0.100, while Ltabel for n = 48 at 0.05 
significant level is 0.128, because Lcount <Ltabel then the error estimate of Y on X is 
normally distributed. The resulting regression equation is Y = 2.43 + 0.778 X. 
From the regression test result keberartian Fcount> Ftabel, ie 68.52> 4.05, meaning 
that the regression equation is significant. Testing linearity of regression 
produces Fcount <Ftabel 1.05 <2.19, so it is concluded that the equation is linear. 
The correlation coefficient of Pearson Product Moment produces rxy = 0.774 
significance of product moment correlation test is then performed using the t-test 
and the resulting tcount = 8.28 and Ttabel = 1.68. It can be concluded that the 
correlation coefficient rxy = 0.778 is a positive relationship exists. The coefficient 
of determination obtained for 59.83%, which indicates that only 59.83% in 
operating profit is determined by the credit granted. 
 
Thus, it can be concluded that there is a strong positive relationship and 
significant correlation between the credit given to operating income in the 
National Private Banks Foreign Exchange and Non-Foreign Exchange. 
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