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ABSTRACT

The purpose of this research is to know a thir-party funds, loans and operational
profit as well as the effect of third party funds on loans, and to determine the infliunce
of third party funds and loans are either partially or simultaneously on Operational
Profit at BRI Panawangan Ciamis. The method used in this research is descriptive
method analysis with a case study with a case study to the BRI Panawangan Ciamis.
The data collected form the primary data and secondry data with analysisi techniquest
using path analysis. The results showed that : (1) a third party on BRI Panawangan
shows the biggest result in the December 2011, loans on BRI Panawangan shows the
biggest result in the December 2012 and Operational Profit on BRI Panawangan
shows the biggest result in the December 2012 (2) funds the influence of third party
funds significant effect on credit (3) is partially funding a third third party does not
effect significant to Operational Profit. Partial credit to have a significant effect on
Operational Profit and third party fund and simultaneaously lending have significant
effect on Operational Profit.
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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dana pihak ketiga, penyaluran kredit
dan laba operasional serta mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap penyaluran
kredit, dan mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan penyaluran kredit secara parsial
maupun secara simultan terhadap laba operasional pada bank BRI Unit Panawangan
Ciamis . Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis
dengan pendekatan studi kasus pada bank BRI Panawangan Ciamis. Data yang
dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder dengan teknik analisis data

menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) dana pihak
ketiga pada BRI Unit Panawangan hasil terbesar pada bulan Desember 2011,
penyaluran kredit pada BRI Unit Panawangan hasil terbesar pada bulan Desember 2012
dan laba operasional pada BRI Unit Panawangan hasil terbesar pada bulan Desember
2012, (2) dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit, (3) dana
pihak ketiga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap laba operasional.
Penyaluran kredit secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap laba
operasional dan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit secara simultan mempunyai
pengaruh signifikan terhadap laba operasional.

Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga, Penyaluan Kredit, dan Laba Operasional

PENDAHULUAN
Latar Belakang Penelitian
Pembangunan ekonomi yang dilakukan selama ini merupakan upaya
pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil
dan makmur. Salah satu pihak yang diharapkan dapat ikut serta dalam mensukseskan
pembangunan ekonomi tersebut adalah perbankan. Perbankan dipandang sebagai inti
dari sistem perekonomian di setiap negara dimana arus ekonomi dan keuangan mengalir
didalamnya. Hal ini terkait dengan fungsi utama bank sebagai penghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan lain-lain yang selanjutnya akan
di salurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan
salah satunya melalui kredit. Dengan demikian, bank memiliki peranan yang sangat
penting dalam rangka mendorong perekonomian suatu negara yang berkaitan dengan
peningkatan taraf hidup masyarakat.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 31
Tahun 2007 Tentang Akuntansi Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
Fungsi pokok perbankan adalah menarik atau menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkannya sebagai kredit kepada masyarakat. Karena itu,
perbankan menempati posisi yang strategis dalam pembangunan dan perekonomian
negara serta dalam pembangunan pendapatan didalam masyarakat. Dalam kebijakan

memberikan kredit perbankan memegang peranan penting karena turut serta
menentukan pendapatan masyarakat dan corak masyarakat dimasa yang akan datang.
Masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan dananya di bank dalam
bentuk giro, deposito, tabungan. Ketiga bentuk simpanan itu disebut dengan dana pihak
ketiga. Sementara masyarakat yang kekurangan dan membutuhkan dana dapat
mengajukan pinjaman atau kredit pada bank. Dalam pemberian kredit akan dikenankan
bunga dan jasa pinjaman dalam bentuk biaya administrasi, provisi, dan komisi.
Lukman Dendawijaya (2005:49) mengemukakan bahwa “Dana-dana yang
dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola
bank dan kegiatan perkreditan mencapai 70%-80% dari kegiatan usaha bank”.
Menurut Dahlan Siamat (2005:349) “Salah satu alasan terkonsentrasinya usaha
bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi
antara unit surplus dengan unit defisit dan sumber dana bank berasal dari masyarakat
sehingga secara moral merka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam
bentuk kredit”.
Dari kegiatan penyaluran kredit ini bank akan mendapatakan pendapatan bunga
berupa pinjaman yang merupakan komponen pendapatan operasional terbesar bagi
bank.
Dana pihak ketiga yang ditawarkan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit
Panawangan Ciamis adalah dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito. Jumlah dana
pihak ketiga yang dihimpun pihak bank, akan menambah modal bagi perbankan,
sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kredit masyarakat. Dari kegiatan pemberian
kredit, pihak bank akan menerima imbalan yang berupa bunga pinjaman. Semakin besar
pendapatan bunga pinjaman yang diterima, akan semakin besar pula laba yang
diperoleh.
Jumlah kredit yang disalurkan akan memberikan pengaruh terhadap keluar
masuknya dana di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Panawangan Ciamis. Semakin besar
jumlah dana yang disalurkan maka pihak bank akan memperoleh pendapatan bunga
kredit yang semakin tinggi, yang nantinya laba yang diperoleh semakin meningkat
(Kasmir, 2004:37).
Penyaluran dana melalui pemberian kredit merupakan usaha yang terpenting
bagi bank karena proporsi terbesar dari penyaluran dana yang ada adalah melaui

pemberian kredit. Dengan demikian pendapatan yang utama dan bagi bank adalah usaha
yang dilakukan dari kegiatan penyaluran kredit sehingga pada akhirnya akan
meningkatkan perolehan laba operasi bank dengan biaya bunga yang harus ditanggung
oleh pihak peminjam sebagai balas jasa dana yang diterima. (Malayu S.P Hasibuan,
2006:5)
Laba operasional bank didapat dari selisih antara pendapatan operasional dengan
beban operasional. Salah satu komponen operasional bank adalah pendapatan bunga
yang diperoleh dari penyaluran kredit. Untuk menyalurkan kredit maka bank harus
memiliki sejumlah dana sebagai modal usahanya. Salah satunya untuk mendapatkan
dana yaitu dengan menghimpun dana dari pihak ketiga. Dana yang berhasil dihimpun
bank justru nantinya akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha
alokasi untuk tujuan yang produktif. Dana yang telah dihimpun sebagian besar adalah
dana dari responden yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbalan
jasa berupa bunga. Oleh karena itu untuk menutupi biaya lain-lain serta mendapatkan
keuntungan, maka bank berusaha mengalokasikannya dalam bentuk kredit.
Dengan adanya kegiatan operasional bank sehingga keuntungan dari selisih
bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang
diterima dari pinjaman (bunga kredit) adalah penyaluran kredit. Oleh karena itu apabila
bank menyalurkan dana banyak bunga yang diterima akan tinggi. Dan keuntungan atau
laba yang dihasilkan akan menjadi tinggi setelah dikurangi dengan bunga simpanan dan
yang lainnya.
Hal ini yang harus diperhatikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit
Panawangan Ciamis. Ditengah persaingan yang semakin ketat dengan semakin banyak
muncul bank-bank lain yang menawarkan perkreditan di Ciamis, mengharuskan PT.
Bank Rakyat Indonesia Unit Panawangan Ciamis memiliki strategi khusus untuk
menarik perhatian calon deposan agar menitipkan dananya serta calon debitur agar
meminjam dananya di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Panawangan Ciamis, sehingga
PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Panawangan Ciamis menapatkan laba operasional.
Pada penelitian ini penulis mengambil referensi dari beberapa penelitian
terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian antara lain :
1) Iman Solihin (2007), mengkaji tentang Pengaruh Simpanan Dana pihak Ketiga
Terhadap Laba Operasional Bank pada PT. BPR Bank Pasar Pancasila Tasikmalaya.

Dengan metode deskriptif analisis dan pendekatan studi kasus dan menggunakan
analisis korelasi diambil kesimpulan bahwa Simpanan Dana Pihak Ketiga
berpengaruh secara signifikan terhadap Laba Opersional.
2) Nanang Riswanto (2006), mengkaji tentang Pengaruh Penyaluran Kredit terhadap
Perolehan Laba Bersih pada PT. Bank Jabar Ciamis. Dengan metode deskriptif dan
pendekatan studi kasus dengan mengunakan analisis regresi berganda diambil
kesimpulan bahwa Penyaluran Kredit Berupa Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja
dan Kredit Konsumtif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perolehan
Laba Operasional.
3) Lani Apriliani (2006), mengkaji tentang Pengaruh Penyaluran Kredit terhadap
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dan Dampaknya Pada Laba Operasi.
Dengan metode deskriptif dan pendekatan survei diperoleh hasil penelitian bahwa
Penyaluran Kredit dan Penghapusan Aktiva Produktif secara parsial dan simultan
berpengaruh signifikan terhadap Laba Operasional.
4) Ike Krisnawati (2005), mengkaji tentang Pengaruh Simpanan Dana pihak Ketiga
Terhadap Laba Operasional. Dengan metode deskriptif dan telaah dokumen yang
dilakukan di pusat data perbankan nasional yaitu Bank Rakyat Indonesia
5) Anjar Permana (2012) Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Kredit Yang Diberikan
Terhadap Rentabilitas. Dari hasil Uji Hipotesis dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana
pihak ketiga dan Kredit yang diberikan secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap Rentabilitas. Hal ini disebabkan Semakin besar simpanan dana pihak ketiga
yang dimiliki oleh bank dan kemungkinan semakin besar kredit yang diberikan, jika
pengembalian kredit lancar maka kemampuan bank dalam menghasilkan laba, atau
dengan kata lain rasio rentabilitas bank akan semakin naik.
6) Fenny Oktavianti (2011), Jurnal Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penyaluran Kredit,
dan Resiko Kredit Terhadap Laba Operasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa
Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Ini
menunjukkan bahwa volume dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank akan
menentukan besarnya jumlah kredit yang disalurkan oleh bank. penyaluran kredit
berpengaruh signifikan terhadap resiko kredit. Ini menunjukkan bahwa volume
penyaluran kredit akan menentukan besarnya resiko kredit. Dana pihak ketiga secara
parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laba operasional. Penyaluran

kredit secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba operasional. .
Resiko kredit secara parsial berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap laba
operasional. Dana pihak ketiga, penyaluran kredit dan resiko kredit secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap laba operasional.
7) Yani Figriyanti (2010) Jurnal Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran
kredit pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan analisis statistic
dengan menggunakan, SPSS 12 for windows maka diketahui korelasi antara variable
X dengan variable Y yaitu sebesar 0.967 berarti terjadi korelasi positif yang artinya
apabila Dana PIhak Ketiga naik kan menyebabkan Penyaluran Kredit naik dan
sebaliknya. Sedangkan nilai koefisien determinasinya sebesar 93.51% mengandung
pengertian bahwa Dana Pihak Ketiga mempengaruhi Penyaluran Kredit pada PT.
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 93.51%, selebihnya 6.49%
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
8) Fitri Pertiwi (2009) Pengaruh Dana Pihak Ketiga, dan Penyaluran Kredit Terhadap
Laba Operasional (Studi Kasus Pada Bank BNI 46). Berdasarkan hasil penelitian dan
analisis data menunjukan bahwa Dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh positif
tidak signifikan terhadap laba operasional. Penyaluran kredit secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba operasional. Dana pihak ketiga, dan
penyaluran kredit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba operasional.

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasikan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana dana pihak ketiga, penyaluran kredit, dan laba operasional pada PT.
Bank Rakyat Indonesia Unit Panawangan Ciamis
2. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit pada PT.
Bank Rakyat Indonesia Unit Panawangan Ciamis
3. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga dan penyaluran kredit terhadap laba
operasional secara parsial dan simultan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit
Panawangan Ciamis

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini adalah
metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus.

OPERASIONALISASI VARIABEL
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel indipenden yaitu Dana Pihak Ketiga(X1)
dan Penyaluran Kredit (X2) dan satu variabel dependen yaitu Laba Operasional (Y).

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
Variabel

Definisi

Dana Pihak Dana pihak ketiga yaitu
ketiga (X1)
- deposito, “deposito
(time Deposit)
merupakan salah
satu tempat bagi
nasabah untuk
melakukan investasi
dalam bentuk suratsurat berharga”.
Kasmir (2008:93),
- Tabungan,
“tabungan adalah
simpanan yang
penarikannya harus
dapat dilakukan
dengan syarat
tertentu yang
disepakati, dan
tidak dengan cek,
bilyet giro atau alat
lain yang
dipersamakan
dengan itu”.
(Veithzal Rivai,
2007:41)
- Giro adalah
simpanan yang
penarikannya dapat
dilakukan setiap
saat dengan
menerbitkan cek
untuk penarikan
tunai atau bilyet
giro untuk
pemindahbukuan,

Indikator

Ukuran

Jumlah Simpanan yang Rupiah
dihimpun di bank
-

Tabungan
Deposito
Giro

Skala
Rasio

Penyaluran
Kredit (X2)

Laba
Operasional
(Y)

sedangkan cek atau
bilyet giro ini oleh
pemiliknya dapat
digunakan sebagai
alat pembayaran
“Pinjaman yang
diberikan atau
penyaluran kredit
adalah penyediaan uang
tagihan yang dapat
dipersamakan dengan
itu, bedasarkan
persetujuan atau
kesepakatan pinjam
meminjam antara bank
dengan pihak lain, yang
mewajibkan pihak
peminjam untuk
melunasi utangnya
setelah jangka waktu
tertentu dengan jumlah
bunga, imabalan atau
pembagian hasil
keuntungan”. (Indra
Bastian dan
Suhardjono, 2006:247)
“Laba Opaerasional
adalah Selisih antara
laba bruto dan beban
usaha disebut laba
usaha (income from
operation) atau laba
operasi (operating
income). Laba usaha
adalah laba yang
diperoleh semata-mata
dari kegaiatn utama
perusahaan”.
(Soemarso,2002:227)

Jumlah
kredit
disalurkan bank

yang Rupiah

-

Kredit Modal Kerja
Kredit konsumtif

-

Pendapatan
Operasional
Beban operasional

-

Rupiah

Rasio

Rasio

TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Untuk memperoleh hasil yang diharapkan maka dibutuhkan data-data yang akan
mendukung peelitian ini. Dalam memperoleh data dan informasi yang akan mendukung
penelitian ini maka penulis mengumpulkan data berupa penelitian lapangan, observasi,
wawancara, studi dokumentasi, dan penelitian keperpustakaan.

TEKNIK ANALISIS DATA
Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel
terikat dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Berikut ini akan
diterjemahkan sebuah diagram jalur :

X1
 Y X1

Y

X2X1
 Y X
Y X2

X2

 Y2
2

 X21

2

1

Gambar 3.4 Struktur Lengkap Path Analysis
Keterangan :
X1

= Pengaruh Dana Pihak Ketiga

X2

= Penyaluran Kredit

Y

= Laba Operasional

1

= Faktor lain yang tidak diteliti

2

= Faktor lain yang tidak diteliti

X2X1 = Koefisien jalur antara variabel X1 terhadap X2

 Y X1 = Koefisien jalur antara variabel X1 terhadap Variabel Y
 Y X2 = Koefisien jalur antara variabel X2 terhadap Variabel Y
 X21 = Koefisien jalur antara variabel 1 terhadap Variabel X2
 Y2 = Koefisien jalur antara variabel 2 terhadap Variabel Y
Menyimak dari Gambar 3.4 maka menunjukan dua substruktur path analisys,
yaitu :

Substruktur 1
X1

X2

X2X1

 X21

1
Gambar 3.5 Substruktur 1
Substruktur ini memperlihatkan hanya sebuah variabel penyebab dan hanya
sebuah variabel akibat. Dipandang dari sudut regresi, struktur ini tidak lain dari struktur
linier sederhana. Dalam keadaan seperti ini, maka koefisien jalur tidak lain dari
koefisien korelasi atau

X2X1 = rX2X1
oleh karena itu dapat digunakan rumus berikut :
n

rX i X j 
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n
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   h1
 h1
 
 h1
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(Sitepu, 1994 : 29)

Sedangkan pengaruh variabel lainnya terhadap X2 diluar X1 dapat ditentukan melalui
rumus berikut :
rXi = 1 r 2 X i X j
(Sitepu, 1994 : 30)
menguji koefisien jalur X2X1
Ho : rX2X1 = 0
Ha : rX2X1 ≠ 0
Statistik yang digunakan adalah

t

rX i X j
1 r 2 X i X j
n2

(Sitepu, 1994 : 30)
Statistik di atas mengikuti distribusi t dengan derajat bebas n – 2 dengan kriteria
penolakan Ho jika t < t½(n-2) atau t > t½(n-2).
Substruktur 2
X1
 Y X1

2
 Y2
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 Y X2

X2

 X21

1
Gambar 3.6 Substruktur 2

Berdasarkan substruktur di atas, maka koefisien jalur dapat ditentukan dengan
rumus yang berasal dari koefisien regresi, yaitu :
n

rYX i  bYX i

X
h 1
n

2
ih

Y
h 1

;1, 2, ...., k

2
h

(Sitepu, 1994 : 17)

dimana byxi dapat ditentukan melalui
bYXi =

n

n

h 1

h 1

 Cij  X jhYh ; i 1, 2, ...., k

(Sitepu, 1994 : 15)
Keterangan :
rYXi

= Koefisien jalur dari variabel Xi terhadap variabel Y

bYXi = Koefisien regresi dari variabel Xi terhadap variabel Y
atau dapat ditentukan dengan menggunakan matriks invers korelasi dengan rumus:
rYXi =

 CRYXi
; i = 1, 2, ..., k
CRYY

(Sitepu, 1994 : 18)
keterangan :
rYXi

= koefisien jalur dari variabel Xi terhadap Y

CRyXi = unsur atau elemen pada baris ke-y dan kolom ke-xi dari matriks invers
korelasi
CRyY = unsur atau elemen pada baris ke-y dan kolom ke-y dari matriks invers korelasi
Berdasarkan hipotesis konseptual yang diajukan, maka perumusan hipotesisnya adalah :

Ho : rYXi = 0
Ha : rYXi ≠ 0 dimana i = 1 dan 2
Sebelum menguji hipotesis di atas, terlebih dahulu diuji secara keseluruhan
(simultan) dengan perumusan hipotesis :
Ho : rYX1 = yx2 = 0
Ha : rYXi = sekurang-kurangnya ada sebuah yxi ≠ 0
Statistik yang digunakan adalah :

F

(n  k  1) R 2YX 1 X 2 .... X k
k (1  R 2YX 1 X 2 .... X k )

(Sitepu, 1994 : 25)

statistik uji di atas mengikuti distribusi F-snedecor dengan derajat bebas V1 = k dan V2
= n – k – 1.
Dengan kriteria penolakan Ho jika Fhitung > Ftabel
Setelah melakukan pengujian hipotesis secara simultan (keseluruhan), maka
dapat diteruskan pada pengujian secara individu, dan statistik uji yang digunakan adalah
:
ti 

rYX i
(1  R 2YX1 ...................... Xk )
(n  k  1)( R 2 X i X1 .....(X i )....X k )

; i = 1, 2, ...., k

(Sitepu, 1994 : 28)

Statistik uji di atas mengikuti distribusi t dengan derajat bebas n – k – 1
dengan kriteria penolakan Ho jika t < t½(n-k-1) atau t > t½(n-k-1).
Keterangan :
rYXi

= Koefisien jalur (besarnya pengaruh) variabel Xi terhadap

variabel Y
R2YXi....Xk

= Koefisien yang menyatakan determinasi total dari semua
variabel X terhadap variabel Y (YX1 . rYX1 + YX2 .
rYX2)

R2YXi....(Xi)....Xk = Koefisien yang menyatakan determinasi multipel antara x i dengan
X1, ...., Xk tanpa Xi.
Sedangkan pengaruh variabel lainnya atau faktor residu/sisa dapat ditentukan
melalui :

rY i  1  R 2Yi X 1 X 2 ... X k
(Sitepu, 1994 : 23)
dimana R2YiX1X2...Xk =

k

 YX rYX
i 1

1

i

Mencari Pengaruh dari satu variabel ke variabel lainnya, baik secara langsung
maupun tidak langsung dapat disajikan melalui formula yang disajikan dalam Tabel 3.1
sebagai berikut:
Tabel 3.2
Formula Untuk Mencari Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung
Antar Variabel Penelitian
No

Pengaruh Langsung

1

Y  X1  Y : (YX1)2

Pengaruh Tidak Langsung

A
(YX1)(rX2X1)(YX2)× 2= B

2

Total
Pengaruh

B

Pengaruh X1 terhadap Y

A+B=C

Y  X2  Y : (YX2)2

D

Total pengaruh X1 dan X2
terhadap Y

C+D=E

Dalam proses perhitungan path analysis di atas, penulis akan menggunakan
software SPSS 16.0.
PENGUJIAN HIPOTESIS
1. Penetapan Hipotesis Operasional
Ho1, X2X1 = 0 :

Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap Penyaluran
Kredit.

Ha1, X2X1  0 :

Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit.

Ho2, YX1 = 0

Dana Pihak Ketiga secara parsial tidak berpengaruh terhadap

:

Laba Operasional.
Ha2, YX1  0 :

Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh terhadap Laba
Operasional.

Ho3, YX2 = 0

:

Penyaluran Kredit secara parsial tidak berpengaruh terhadap
Laba Operasional.

Ha3,YX2  0

:

Penyaluran secara parsial berpengaruh terhadap Laba
Operasional.

Ho4, YX1 = YX2 = 0

: Pengaruh dana pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit
secara simultan tidak berpengaruh

terhadap Laba

Operasional.
Ho4, YX1 = YX2 = 0

: Pengaruh dana pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit
secara simultan tidak berpengaruh

terhadap Laba

Operasional.
2. Penetapan tingkat signifikansi
Taraf signifikansi () ditetapkan sebesar 5%, ini berarti kemungkinan kebenaran
hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95%, atau toleransi
kemelesetan 5%. Taraf signifikansi ini adalah tingkat yang umum digunakan dalam
penelitian sosial karena dianggap cukup ketat untuk mewakili hubungan antara
variabel-variabel yang diteliti.

3. Uji Signifikansi
Untuk menguji signifikansi dilakukan dua pengujian yaitu :
a. Secara parsial menggunakan uji t
b. Secara simultan menggunakan uji F
4. Kaidah keputusan
Kaidah keputusan yang digunakan adalah :
a. Tolak H0 jika t < -t½  df (n-2) atau t > t ½  df(n-2)
Terima H0 jika - t ½  df (n-2) ≤ t ≤ t ½  df(n-2)
Atau
Tolak H0 jika t < -t½  df (n-k-1) atau t > t ½  df(n-k-1)
Terima H0 jika - t ½  df (n-k-1) ≤ t ≤ t ½  df(n-k-1)
b. Tolak H0 jika F hitung > F tabel dan terima H0 jika F hitung ≤ F table
5. Penarikan Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis akan melakukan analisa secara
kuantitatif. Dari hasil tersebut akan ditarik kesimpulan, apakah hipotesis yang telah
ditetapkan itu diterima atau ditolak

PEMBAHASAN
Dana Pihak Ketiga Pada Bank BRI Unit Panawangan Ciamis Tahun 2011-2012
Dana pihak ketiga merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank
yang merupakan dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari, Deposito,
Tabungan, dan Giro. Serta tujuannya dari hal tersebut untuk kegiatan operasional
sehari-hari serta dalam melakukan investasi dalam memperoleh kebutuhan atau
peningkatan terhadap laba.
Dana Pihak ketiga yang diperoleh Bank BRI Unit Panawangan Ciamis yang
paling besar pada bulan Desember 2011 sebesar Rp 17.288.179.510 dan yang paling
kecil diperoleh pada bulan Maret 2011 sebesar RP 11.477.442.323. Adapun pemicu

naik turunnya jumlah dana pihak ketiga itu disebabkan tingkat kepercayaan publik
untuk menyimpan dananya di bank.
Penyaluran Kredit Pada Bank BRI Panawangan Ciamis Tahun 2011-2012
Penyaluran Kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian
dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 70%-80% dari
volume usaha bank (Dahlan Siamat, 2004:165).
penyaluran kedit yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Panawangan Ciamis
paling besar pada bulan Desember 2012 yaitu sebesar Rp 13.320.312.222 dan yang
paling kecil pada bulan Maret 2011 yaitu sebesar Rp 9.906.923.769. Adapun pemicu
naik turunnya penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Panawangan
Ciamis dilihat dari tercapai atau tidaknya target tingkat realisasi (plafond).
Laba Operasional Pada Bank BRI Panawangan Ciamis Tahun 2011-2012
Laba Operasional adalah selisih positif dari pendapatan operasional dikurangi
beban operasional (S.A.K Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan 2000). Yang
dimaksud kedalam pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari
kegiatan utama bank. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan
pendapatan operasional lainnya.
Laba Operasional yang diperoleh Bank BRI Unit Panawangan Ciamis yang
terbesar pada bulan Desember 2012 sebesar Rp 2.494.413.990 dan yang terkecil pada
bulan Januari 2011 sebesar Rp 175.316.900. Adapun pemicu naik turunnya perolehan
laba operasional tergantung dari penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank BRI Unit
Panawangan Ciamis.
Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank BRI
Panawangan

Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Dana Pihak Ketiga (X1) terhadap
Penyaluran Kredit (X2) digunakanan alisis jalur (path analysis) dengan proses
perhitungan software SPSS 16.0.

ε
ρx2ε= 0,712
ρx2x1= 0,537
X1

X2

Gambar 4.1
Nilai koefisien jalur antara variabel X1 dan X2
Dari Hasil SPSS diperoleh ρx2x1 sebesar 0,537. Sehingga dari koefisien jalur
tersebut (ρx2x1) dapat diperoleh koefisien jalur detereminasi (ρx2x1)2 sebesar 0,288
berarti bahwa 28,8% variabelitas dari variabel X2 (Penyaluran Kredit) hal ini dapat
diinterpretasikan bahwa berapapun jumlah Dana Pihak Ketiga yang dimiliki oleh Bank
BRI Unit Panawangan Ciamis akan berdampak bagi perubahan nilai Penyaluran Kredit
yang dimiliki oleh Bank BRI Unit Panawangan. Sedangakan faktor residu sebesar 0,712
atau 71,2% yang diduga dari faktor lain yang tidak diteliti.
Berdasarkan perhitungan SPSS, diperoleh nilai thitung sebesar 2,986 sedangkan t½
df (n-2) adalah 2,074 dengan kaidah keputusan jika -t½  ≤ thitungt½  dan tolak Ho
jika -t½ > thitung atau thitung > t½  dengan mengambil taraf

signifikan 0,05%.

Sehingga nilai thitung lebih besar dari t½ , maka tolak Ho atau dengan kata lain Dana
Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit.
Bahwa dari hasil tersebut nampak bahwa apabila jumlah Dana Pihak Ketiga
mengalami perubahan maka akan berdampak terhadap Penyaluran Kredit.
Hal ini sesuai dengan Yani Figriyanti (2010) yang mengkaji Pengaruh Dana
Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit yang menyatakan bahwa apabila Dana Pihak
Ketiga naik akan menyebabkan penyaluran kredit naik dan sebaliknya sehingga
besarnya Dana Pihak Ketiga akan mempengaruhi besarnya penyaluran kredit.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga secara parsial terhadap Laba Operasional.
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS untuk analisis jalur koefisien beta (β) atau
koefisien standar (standardized coefficients) untuk variabel X1 (Dana Pihak Ketiga)
terhadap Y (Laba Operasional) sebesar 0,259 dengan arah positif dan diperoleh
koefisien determinasi 0,067 atau sebesar 6,70% yang berarti bahwa jumlah Dana Pihak
Ketiga mempengaruhi terhadap Laba Operasional sebesar 6,70%. Variabelitas dari
variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1 artinya yaitu bahwa berapapun jumlah Dana
Pihak Ketiga tidak akan terlalu berpengaruh pada peningkatan jumlah Laba
Operasional.
Dengan kriteria tolak Ho jika -t½  > thitung atau thitung>t½  maka dengan koefisien beta
(β) = 0,259 diperoleh nilai thitung sebesar 1,527 dengan mengambil taraf signifikan t½ 
sebesar 0,05%, maka nilai t½  (n-k-l) = 2,074 sehingga thitung lebih kecil dari t½ ,
maka terima Ho atau dengan kata lain Dana Pihak Ketiga secara parsial tidak
berpengaruh signifikan terhadap Laba Operasional. Artinya Dana Pihak Ketiga
mempunyai pengaruh tetapi tidak terlalu signifikan terhadap Laba Operasional,
dikarenakan dana pihak ketiga yang telah terkumpul oleh bank tidak seluruhnya
dialokasikan untuk penyaluran kredit akhirnya dana pihak ketiga tidak terlalu
berpengaruh

signifikan terhadap laba operasional. Hal ini sesuai dengan Fenny

Oktavianti (2011) yang mengkaji Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penyaluran Kredit, dan
Resiko Kredit Terhadap Laba Operasional yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga
secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Laba Operasional.

Pengaruh Penyaluran Kredit secara parsial terhadap Laba Operasional.
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS untuk analisis jalur koefisien beta (β) atau
koefisien standar (standardized coefficients) untuk variabel X2 (Penyaluran Kredit)
terhadap Y (Laba Operasional) sebesar 0,583 dengan arah positif dan diperoleh
koefisien determinasi 0,340 atau sebesar 3,40% yang berarti bahwa jumlah Penyaluran
Kredit mempengaruhi terhadap Laba Operasional sebesar 3,39%. Variabelitas dari
variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1 artinya yaitu bahwa jumlah Penyaluran Kredit
akan berpengaruh pada peningkatan jumlah Laba Operasional.

Dengan kriteria tolak Ho jika -t½  > thitung atau thitung>t½  maka dengan koefisien beta
(β) = 0,583 diperoleh nilai thitung sebesar 3.430 dengan mengambil taraf signifikan t½ 
sebesar 0,05%, maka nilai t½  (n-k-l) = 2,074 sehingga thitung lebih besar dari t½ ,
maka tolak Ho atau dengan kata lain Penyaluran Kredit secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap Laba Operasional. artinya Penyaluran Kredit mempunyai pengaruh
signifikan terhadap Laba Operasional, dimana apabila Jumlah Penyaluran Kredit
mengalami perubahan maka akan berepengaruh terhadap jumlah Laba Operasional yang
didapat. Hal ini sesuai dengan Fenny Oktavianti (2011) yang mengkaji Pengaruh Dana
Pihak Ketiga, Penyaluran Kredit, dan Resiko Kredit Terhadap Laba Operasional yang
menyatakan bahwa Penyaluran Kredit secara parsial berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Laba Operasional.

Pengaruh Secara Simultan Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit terhadap
Laba Operasional Pada Bank BRI Panawangan Ciamis 2011-2012.
Pengaruh besarnya Dana Pihak Ketiga (X1) dan Penyaluran Kredit terhadap Laba
Operasional (Y), dapat dilihat dari indikator yang digunakan masing-masing variabel,
dengan menggunakan Path Analysis. Setelah melakukan penelitian dan memperoleh
data-data yang diperlukan maka dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan. Pengujian
hipotesis secara simultan tersebut menggunakan uji F yaitu untuk menguji apakah
terdapat pengaruh secara siginifikan antara besarnya Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran
Kredit terhadap Laba Operasional, dimana hasil dan pengolahan data melalui SPSS
16.0.
Dari hasil perhitungan SPSS, diperoleh Fhitung sebesar 13,857. Dimana kriteria
penolakan Ho, jika Fhitung > Ftabel dengan taraf signifikan α sebesar 5% maka dari tabel
distribusi F-Snedecor diperoleh Fα; k ; (n-k-l) = F0,05; 2 ; 21 adalah sebesar 3,49 atau
cukup melihat nilai sig F yaitu sebesar 0,000 yang artinya dengan Fα lebih kecil dari 5%
maka menunjukan pengaruh tersebut signifikan.
Dikarenakan 13,857 lebih besar dari 3,49 dan sig F sebesar 0,000 maka Ho ditolak
dengan kata lain Dana Pihak Ketiga (X1), Penyaluran Kredit (X2) pada BRI
Panawangan Ciamis secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Laba Operasional
(Y) sebesar koefisien determinasi 0,754 atau 75,4% dengan faktor residu atau faktor lain

yang tidak diteliti sebesar 0,246 atau sebesar 24,6% yaitu berupa jasa bank lainnya
seperti pembayaran Setoran listrik, telkom, setoran haji, pembayaran PBB, dll
Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut (Dana Pihak Ketiga dan
Penyaluran Kredit) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Laba Operasional.
semakin meningkat jumlah Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit maka akan
semakin meningkat pula Laba Operasional.
Secara lengkap pengaruh antara variabel X1, dan variabel X2 terhadap Y dapat dilihat
sebagai berikut :
ρYX1= 0,259
X1
11
11
ρx1x2= 0,537
11
11
X2
11
ρx2ε = 0,71211
1

ε2

ρYε2 = 0,246
Y
ρyx2 = 0,583

ε1

Gambar 4.2
Koefisien jalur antar variabel X1 dan X2 terhadap Y
Dari gambar 4.2 diatas, maka dapat ditentukan pengaruh dari suatu variabel ke
variabel lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
Tabel 4.4
Formula Untuk Mencari Pengaruh Langsung dan tidak Langsung
Antar Variabel Penelitian
No

Pengaruh Langsung
2

Y= (ρYX1)
= (0,259)2
= 0,067

Pengaruh Tidak Langsung
Y X1 X2 Y:(ρYX1)
(Ρx2x1)(ρYX2) x 2 = (B)
(0,259) (0,537)
(0,583) x 2 = 0,162
(B)

1

Y

X1

2

Y

X2

3

4

Total Pengaruh X1 dan X2
Secara Simultan
(C + D) = E
= ( 0,229+0,340 )
Pengaruh Faktor Residu 1- 0,569

5

Total (E + F) = (0,569 + 0,431)

(A)
Y= (ρYX2)2
= (0,583)2
= 0,340

Total Pengaruh
X1 Y =
A + B = (C)
(0,067 +0,162)
= 0,229
(C)
X1 Y
0,340
(D)
0,569
(E)
0,431
(F)
1

Keterangan :
X1

: Dana Pihak Ketiga

X2

: Penyaluran Kredit

Y

: Laba Operasional
Dari hasil analisis di atas menunjukan bahwa koefisien determinasi jalur

pengaruh variabel X1 (Dana Pihak Ketiga) dengan variabel X2 (Penyaluran Kredit)
adalah sebesar 0,288 dan variabel X1 (Dana Pihak Ketiga) terhadap Y (Laba
Operasional) adalah 0,067 dan X2 (Penyaluran Kredit) terhadap Y (Laba Operasional)
sebesar 0,340. Dengan faktor residu atau faktor lain yang tidak diteliti tetapi
berpengaruh terhadap Laba Operasional adalah sebesar 0,431.

PENUTUPAN
Simpulan
Bedasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1.

Besarnya Jumlah Dana Pihak Ketiga, Penyaluran Kredit, dan Laba Operasional
selama dua tahun atau 24 bulan pada Bank BRI Unit Panawangan Ciamis.
A. Jumlah Dana Pihak Ketiga mengalami hasil yang berubah-ubah dan terjadi
fluktuasi terbesar pada bulan Desember 2011, hal ini disebabkan meningkatnya
dana yang disimpan nasabah pada bulan tersebut, jumlah Dana Pihak Ketiga
terendah terjadi pada bulan Maret 2011 hal ini disebabkan menurunnya dana
yang disimpan nasabah pada bulan tersebut.
B. Jumlah Penyaluran Kredit mengalami hasil yang berubah-ubah dan terjadi
fluktuasi terbesar pada bulan Desember 2012, hal ini disebabkan terjadinya
peningkatan jumlah dana pihak ketiga sehingga pihak bank mempunyai
kesempatan menyalurkan kreditnya lebih besar, jumlah Penyaluran Kredit
terendah terjadi pada bulan Maret 2011, hal ini disebabkan menurunnya jumlah
dana pihak ketiga sehingga pihak bank tidak dapat menyalurkan kredit lebih
besar.
C. Jumlah Laba Operasional mengalami hasil yang berubah-ubah dan terjadi
fluktuasi terbesar pada bulan Desember 2012, hal ini disebabkan adanya jasa

atau pendapatan bunga yang diterima dari penyaluran kredit lebih besar
dibandingkan dengan beban bunga yang dikeluarkan. Jumlah Laba Operasional
terendah terjadi pada bulan Januari 2011, hal ini disebabkan pendapatan bunga
lebih kecil.
2.

Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit.

3.

Pengaruh secara parsial dan simultan Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit
terhadap Laba Operasional pada BRI Unit Panawangan Unit Ciamis.
a. Dana Pihak Ketiga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba
Operasional.
b. Penyaluran Kredit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Laba
Operasional.
c. Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit berpengaruh secara simultan terhadap
Laba Operasional.

Saran
Dari hasil analisis pada kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran
sebagai berikut :
1. Bagi Bank
Dari hasil penelitian Dana pihak ketiga yang di dapat oleh Bank BRI Unit
Panawangan Ciamis cukup baik agar dana pihak ketiga dapat terus mengalami
peningkatan pihak bank harus dapat menjaga kepercayaan nasabah agar terus
menyimpan dananya karena salah satu hal yang dapat menjaga jumlah dana pihak
ketiga adalah dengan cara menjaga kepercayaan para nasabah atau masyarakat.
Sedangkan untuk penyaluran kredit pihak bank harus melakukakan pengendalian
kredit yaitu dengan cara Internal Control of Credit adalah sistem pengendalian
kredit yang dilakukan oleh karyawan bank cakupannya meliputi pencegahan dan
penyelesaian kredit macet, Audir Control of Credit adalah sistem pengendalian atau
penilaian masalah yang berkaitan dengan pembukuan kredit jadi pengendalian atas
masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan kredit bank, External Control
of Credit adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar baik oleh
Bank Indonesia maupun akuntan publik, Preventive Control of Credit adalah

pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit
tersebut macet, Rperessive Control od Credit adalah pengendalian kredit yang
dilakukan melalui tindakan penagihan atau penyelesaian setelah kredit tersebut
macet. Dan untuk laba operasional apabila jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun
oleh bank cukup baik sehingga kesempatan untuk menyalurkan kembali kepada
masayarakat melalui penyaluran kredit dan penyaluran kredit dapat dikelola dengan
baik sehingga menekan kredit macet dan perputaran kredit semakin lancar maka
laba yang diperolehpun semakin baik.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian pada Bank BRI Unit Panawangan Ciamis ini menunjukan bahwa
Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit mempunyai penagruh yang signifikan
terhadap Laba Operasional. Hal ini sesuia dengan Fenny Oktavianti (2011) yang
menyatakan bahwa Dana Pihak ketiga dan Penyaluran Kredit berpengaruh terhadap
Laba Operasional. Untuk para peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan
menggunakan variabel yang sama (Dana pihak ketiga, Penyaluran Kredit, dan Laba
Operasional) disarankan agar menggunakan indikator yang berbeda dan menambah
variabel baru sehingga dapat dilihat apakah hasil yang didapat dapat sama atau
berbeda, sehingga dapat menjadi perbandingan.
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