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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahsui pengaruh kredit konsumtif
terhadap pendapatan operasional Bank BRI Unit Mengkendek. Tehnik analisis
yang digunakan menggunakan regresi linear.. Hasil penelitian menunjukkan,
bahwa kredit konsumtif dapat mempengaruhi pendapatan operasional Bank.
Nampak bahwa kredit konsumtif berpengaruh positif pada pendapatan operasional
Bank BRI Unit Mengkendek. Hal tersebut berarti bahwa setiap kenaikan kredit
konsumtif sebesar Rp.1, akan mempengaruhi pendapatan operasional Bank BRI
Unit Mengkendek naik sebesar Rp. 0,19 dan sebaliknya jika kredit konsumtifnya
turun sebesar Rp.1, maka akan diikuti penurunan pendapatan operasional Bank
BRI Unit Mengkendek sebesar Rp.0,19. Jika kredit konsumtif tidak ada atau sama
dengan nol, maka pendapatan operasional Bank BRI Unit Mengkendek hanya
sebesar Rp19,712 maka dapat dibahasakan bahwa Kredit konsumtif memberikan
kontribusi pendapatan dengan nilai taksiran bahwa setiap kenaikan Rp. 1 dari
kredit konsumtif memberikan kontribusi pendapatan operasional sebesar Rp. 0,19.
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