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Perkembangan ekonomi di Indonesia semakin meningkat. Terutama disektor 
perbankan, karena bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokonya 

menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit serta memberikan 
jasa-jasa dalam pembayarannya dalam bentuk bunga. Dalam penelitian ini peneliti 

mengambil sampel Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Terbuka. Berdasarkan 
informasi keuangan publikasi per tanggal 31 Desember 2011 (dalam jumlah 
cabang dan ketiga terbesar dalam jumlah aktiva, kredit dan simpanan nasabah). 

Per tanggal 31 Desember 2011, BNI memiliki total aktiva sebesar 289.458.487 
juta rupiah, jumlah kredit yang diberikan sebesar 158.164.744 juta rupiah, dan 

simpanan nasabah sebesar 80.970.305 juta rupiah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana pengaruh 

pemberian kredit dan pendapatan bunga terhadap profitabilitas bank pada Bank 

Negara Indonesia (BNI) Persero Terbuka tahun 2000-2011. 
Pemberian kredit adalah sejumlah uang yang diberikan oleh bank kepada 

masyarakat untuk berbagai keperluannya, pendapatan bunga mengandung 
pengertian sebagai Penghasilan bunga yang diperoleh bank dari pinjaman yang 
diberikan dan investasi dalam surat berharga, sedangkan profitabilitas yang diukur 

berdasarkan Return On Assets adalah membandingkan laba bersih dengan total 
aktiva. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif 
karena penelitian berdasarkan laporan keuangan Bank Negara Indonesia Persero 
Tbk dengan menggunakan sampel 12 tahun terakhir dari tahun 2000-2011. Data 

diambil untuk memperoleh gambaran mengenai variabel independent yaitu 
Pemberian Kredit (X1), dan Pendapatan Bunga (X2) dengan variabel dependent 

yaitu Profitabilitas (Y). 
      Analisis penelitian data ini  dengan menggunakan alat ukur statistik Uji 
regresi linear ganda, korelasi berganda, uji t, uji F dan Uji R2 dengan alat bantu 

statistik Statistical Product and Service Solution (SPSS) Versi 18.0. Dari hasil 
SPSS 18.0 didapatkan persamaan Y = 0,313 – 1,064X1 + 9,144X2. Didapatkan 

pula bahwa pemberian kredit berkorelasi negatif sebesar 43% dan signifikan, 
sedangkan pada pendapatan bunga berkorelasi positif sebesar 52,3% dan 
signifikan terhadap profitabilitas. Untuk uji koefisien determinasi menunjukkan 

bahwa R square sebesar 0,549 artinya 54,9% profitabilitas yang diukur dengan 
Return On Assets di Bank Negara Indonesia Persero Tbk dapat dipengaruhi oleh 

Pemberian kredit dan Pendapatan bunga. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 45,1% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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