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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Simpanan dana pihak ketiga,
kredit yang disalurkan, dan laba operasional bank pada PT. BPR Mitra Kopjaya
Mandiri Manonjaya Tasikmalaya, (2) Pengaruh simpanan dana pihak ketiga
dengan kredit yang disalurkan pada PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya
Tasikmalaya, (3) Pengaruh simpanan dana pihak ketiga dan kredit yang
disalurkan terhadap laba operasional secara parsial dan simultan pada PT. BPR
Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya Tasikmalaya. Metode penelitian menggunakan
metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data
yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis). Pengujian hipotesis secara
parsial dengan menggunakan uji t dan secara simultan dengan menngunakan uji F.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Simpanan dana pihak ketiga
berpengaruh signifikan terhadap kredit yang disalurkan. (2) Simpanan dana pihak
ketiga berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap laba operasional. (3) Kredit
yang disalurkan berpengaruh signifikan terhadap laba operasional. (4) Simpanan
dana pihak ketiga dan kredit yang disalurkan secara simultan berpengaruh
siginifikan terhadap laba operasional.
Kata Kunci : Simpanan Dana Pihak Ketiga, Kredit yang Disalurkan, dan Laba
Operasional

PENDAHULUAN
Dewasa ini pembangunan di
Indonesia sedang berkembang sangat
pesat, untuk menjaga kesinambungan
pembangunan yang sangat pesat ini
tentu saja memerlukan dana yang
sangat besar. Sedangkan dana
pemerintah saat ini sangat terbatas,
untuk itu pemerintah mengharapkan
peran serta masyarakat/swasta untuk
menghimpun
dana
bagi
pembangunan.
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 di dalamnya.
Perbankan di Indonesia telah
diatur menurut perundang-undangan
perbankan,
adapun
pengertian
perbankan menurut Undang-undang
Perbankan No.10 Tahun 1998 adalah
sebagai berikut :
”Bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk
simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat
bank”
Untuk melakukan usahanya
pihak bank harus mempunyai sumber
dana yang cukup, dimana salah satu
sumber dananya yaitu berasal dari

simpanan dana pihak ketiga. Sumber
dana ini merupakan sumber dana
terpenting bagi kegiatan operasional
bank dan merupakan ukuran
keberhasilan bank jika mampu
membiayai operasinya dari sumber
dana ini. Penghimpunan dana dari
sumber ini relatif paling mudah jika
dibandingkan dengan dana dari
sumber lainnya dan pencarian dana
dari sumber dana ini paling dominan,
asalkan bank dapat memberikan
bunga dan fasilitas menarik lainnya.
Sejalan
dengan
strategi
tersebut,
maka
akan
dibahas
mengenai salah satu lembaga
penyedia pembiayaan yakni Bank
Perkreditan Rakyat (BPR). Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) adalah
salah satu bentuk lembaga keuangan
mikro di Indonesia yang telah
memiliki akar dalam sosial ekonomi
masyarakat pedesaan di Indonesia.
Selain itu karakter khusus yang
dimiliki BPR adalah memiliki
berbagai bentuk layanan keuangan
simpan dan pinjam yang terutama
ditujukan untuk melayani usahausaha kecil dan masyarakat di
pedesaan dengan sistem serta
prosedur yang sederhana dan sesuai
dengan kebutuhan Usaha Mikro dan
Kecil (Sutopo, 2005). Dampak dari
itu, timbul hubungan kemitraan yang
solid dan bersifat mutualisme
menjadi
keunggulan
BPR
dibandingkan dengan bank umum.
Salah satu bagian penting
yang perlu diterapkan pada industri
BPR, sebagai bagian dikeluarkannya
PBI No.13/26/PBI/2011, adalah
tentang Kebijakan Perkreditan BPR.
Pada pasal 2A ayat 1 PBI tersebut

dikatakan
:”Dalam
rangka
penyediaan dana dalam bentuk
kredit, BPR wajib memiliki Pedoman
Kebijakan
secara
Tertulis”. Landasan hukum lainnya
tentang
keberadaan
kebijakan
perkreditan bagi BPR diatur pada
pasal 15 Pasal 8 ayat 2 UU
No.10/1998. Disana dikatakan :”BPR
wajib memiliki dan menerapkan
Pedoman Perkreditan sesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia”.
Dari waktu ke waktu
pertumbuhan dan perkembangan
BPR masih cenderung bertumbuh
diantara industri finansial lainnya.
Perkembangan kinerja BPR secara
nasional
masih
menunjukkan
perkembangan yang baik. Dari sisi
aset, pada Maret 2012 aset BPR
mencapai Rp 57,21 triliun sedangkan
pada Maret 2011 hanya sebesar Rp
47,63 triliun. Selain itu, Dana Pihak
Ketiga (DPK) BPR juga mengalami
peningkatan, terbukti pada Maret
2012 DPK BPR mencapai Rp 39,41
triliun. Padahal pada Maret 2011
DPK BPR hanya Rp 32,97 triliun,
dengan kredit yang disalurkan
sebesar Rp 44 Triliun. Data tersebut
menunjukkan, bahwa volume usaha
BPR sudah kian terasa pada industri
finansial nasional, serta semakin
menunjukkan peranannya dalam
kegiatan
pembangunan.
Dari
perkembangan volume usaha BPR
dan angka penyaluran kredit tersebut,
maka
penting
juga
menata
lingkungan usaha BPR , supaya
setiap resiko yang mungkin terjadi,
seperti pengaruh resiko kredit dapat
diantisipasi secara baik. Penataan
yang dimaksudkan, disamping dapat
meningkatkan kinerja, daya saing
BPR,
juga
diharapkan
dapat

meningkatkan going concern atau
kesinambungan usaha BPR.
Dana pihak ketiga yang
ditawarkan PT. BPR Mitra Kopjaya
Mandiri Manonjaya Tasikmalaya
adalah dalam bentuk tabungan serta
deposito berjangka. 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 bank yang diterima, akan
semakin besar pula laba yang di
peroleh.
Jumlah
kredit
yang
disalurkan
akan
memberikan
pengaruh terhadap keluar masuknya
dana di PT. BPR Mitra Kopjaya
Mandiri Manonjaya Tasikmalaya.
Semakin besar jumlah dana yang
disalurkan maka pihak bank akan
memperoleh
pendapatan bunga
kredit yang semakin tinggi, yang
nantinya laba 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 melalui
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, yaitu dengan melihat selisih
antara biaya yang dikeluarkan untuk
mendapat dana operasi bank dengan
biaya bunga yang harus ditanggung
oleh pihak peminjam sebagai balas

jasa atas dana yang diterima.
(Malayu S.P Hasibuan, 2006 : 5).
Sewaktu pemberian kredit
terjadi di dalamnya terkandung
kepercayaan
orang/badan
yang
memberikannya pada orang lain /
badan yang di berinya dengan ikatan
perjanjian harus memenuhi segala
kewajiban yang di perjanjikan pada
waktunya. Dari aktivitas pemberian
kredit tersebut di harapkan dapat
meningkatkan
perolehan
laba
operasional sebagai hasil dari
pengelolaannya. Laba operasional
merupakan pendapatan bersih dan
pendapatan operasional di kurangi
oleh beban operasional yang di
keluarakan
sehubungan
dengan
aktivitas
bisinisnya
sedangkan
pendapatan operasional itu sendiri
diperoleh dari selisih bunga yang di
terima atas jasa yang di berikan
dengan bunga yang harus dibayar
sebagai balas jasa atas dana yang di
terima. Dengan manajemen yang
baik bank dapat memberikan jaminan
keselamatan dana yang ada sekaligus
memberikan peluang yang lebih
besar bagi pihak perbankan sendiri
untuk memperoleh laba operasional
yang maksimal.
Hal
ini
yang
harus
diperhatikan oleh PT. BPR Mitra
Kopjaya
Mandiri
Manonjaya
Tasikmalaya. Ditengah persaingan
yang semakin ketat dengan semakin
banyaknya bank-bank perkreditan di
Tasikmalaya, mengharuskan PT.
BPR Mitra Kopjaya Mandiri
Manonjaya Tasikmalaya memiliki
strategi khusus untuk menarik
perhatian calon deposan agar
menitipkan dananya serta calon
debitur agar meminjam dananya di
PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri
Manonjaya Tasikmalaya sehingga

PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri
Manonjaya Tasikmalaya mendapat
laba operasional.
Dengan adannya dana pihak
ketiga dan kredit yang disalurkan ini
di harapkan dapat meningkatkan
kelancaran kegiatan usaha bank,
mengembangkan
usaha
serta
memperoleh laba operasional yang
tinggi.
TINJAUAN PUSTAKA
Simpanan Dana Pihak Ketiga
Sumber dana ini merupakan
sumber dana terpenting bagi kegiatan
operasi
bank
dan
ukuran
keberhasilan bank jika mampu
membiayai operasinya dari sumber
dana ini. Pencairan dana dari sumber
ini relatif lebih mudah jika
dibandingkan dengan sumber dana
lainnya dan pencairan dana dari
sumber dana ini paling dominan,
asalkan bank dapat memberikan
bungan dan fasilitas menarik lainnya.
Akan tetapi pencairan sumber dana
ini relatif lebih mahal jika
dibandingkan dengan dana sendiri.
Adapun sumber dana pihak ketiga
dapat dilakukan dalam bentuk
simpanan giro, simpanan tabungan,
dan simpanan deposito. Dana-dana
dari masyarakat ini dianggap berasal
dari surplus unit yang menyerahkan
kelebihan dana-dananya itu sebagai
unsur pendanaan bagi bank, karena
selanjutnya dana-dana dari surplus
unit tersebut disalurkan kembali oleh
bank dalam bentuk pemberian
pinjaman kepada defisit unit, maka
bank dinilai memiliki peranan
sebagai lembaga intermediasi atas
dana-dana masyarakat tersebut.
Simpanan
masyarakat
menurut pasal 1 ayat 5 Undang-

Undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No.
7 Tahun 1992 tetntang Perbankan :
”Simpanan adalah dana yang
dipercayakan
oleh
masyarakat
kepada bank berdasarkan perjanjian
dana dalam bentuk giro, deposito,
sertifikat deposito, tabungan dan atau
bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu”.
Menurut Peraturan Bank
Indonesia Nomor : 6/11/PBI/2004
dana pihak ketiga adalah dana dalam
rupiah dan valuta asing yamg
dipercayakan
oleh
masyarakat
kepada bank dalam bentuk giro,
deposito,
sertifikat
deposito,
tabungan dan atau bentuk lain yang
dipersamakan dengan itu.
Simpanan dana masyarakat
(dana pihak ketiga) pihak ketiga
masih merupakan sumber utama
dana bank (terutama pada perbankan
nasional), secara umum dimana
jenis-jenis
simpanan
yang
dikategorikan sebagai simpanan dana
pihak ketiga. Menurut peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
:
6/11/PBI/2004 dalam suatu lembaga
perbankan terdiri dari :
1. Giro
2. Deposito
3. Tabungan
Kredit
Kredit berasal dari bahasa
Italia, yang artinya kepercayaan,
yaitu kepercayaan dari kredit bahwa
debiturnya akan menegembalikan
pinjaman beserta bunganya sesuai
dengan perjanjian kedua belah pihak.
Pengertian kredit menurut
Undang-undang No. 10 Tahun 1998
tetntang perbankan adalah sebagai
berikut :

”Kredit adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjam meminjam
untuk melunasi utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga”.
Menurut Pernyataan Ikatan
Akuntan Indonesia dalam PSAK
No.31
mengenai
akuntansi
perbankan paragraf 11 (2009:31,3),
penyaluran kredit adalah :
”Peminjaman uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu
berdasarkan
persetujuan
atau
kesepakatan
pinjam-meminjam
antara bank dan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan jumlah bunga,
imbalan, atau pembagian hasil
keuntungan”.
Dari pengertiandiatas dapat
disimpulkan bahwa dalam kredit
terdapat penyerahan uang atau yang
dapat dipersamakan dengan itu yang
dapat menimbulkan tagihan tersebut
kepada pihak lain, dengan harapan
memberikan pinjaman ini bank akan
memperoleh suatu tambahan nilai
pokok pinjaman tersebut yang berupa
bunga sebagai pendapatan bagi bank
yang
bersangkutan
sebagai
kontraprestasi.
Berdasarkan Peraturan Bank
Indonesia No. 8/13/PBI/2006 laba
operasional dapat terjadi apabila total
pendapatan nasional yang diterima
oleh bank lebih besar dari total beban
operasional yang harus dikeluarkan
oleh bank.
Menurut Bank Indonesia
berdasarkan
buku
Pedoman
Penyusunan Laporan Bulanan Bank
Umum (2000), laba operasional
adalah selisih positif dari pendapatan

operasional
dikurangi
beban
operasional. Yang dimaksud kedalam
pendapatan
operasional
adalah
semua pendapatan dalam rupiah baik
dari penduduk maupun bukan
penduduk dari kegiatan yang
merupakan hasil langsung dari
kegiatan atau yang lazim disebut
usaha bank. Sedangkan yang
dimaksud kedalam beban operasional
adalah semua biaya-biaya dalam
rupiah yang dikeluarkan atas
kegiatan yang lazim disebut sebagai
usaha bank. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa laba merupakan
hasil
pengurangan
pendapatan
dengan
biaya-biaya
yang
dikeluarkan. Pendapatan operasional
dikurangi dengan beban operasional
menunjukkan
perolehan
laba
operasional bank.
Laba operasional bank terdiri
dari, sebagai berikut:
A. Pendapatan Operasional Bank
Pendapatan
operasional
diperoleh dari pendapatan bunga
ditambah pendapatan operasional
lainnya
B. Beban Operasional Bank
Beban operasional menurut
Bank Indonesia berdasarkan Buku
Pedoman
Penyusunan
Laporan
Bulanan Bank Umum (2000) yang
dimasukkan ke dalam beban
operasional adalah semua biayabiaya dalam rupiah dan valuta asing
yang dikeluarkan atas kegiatan yang
lazim sebagai usaha bank.
METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, yang
menjadi subjek penelitian yaitu PT.
BPR Mitra Kopjaya Mandiri yang
berlokasi di Jl. RTA. Prawira

Adinigrat No. 190 Manonjaya
Tasikmalaya.
Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif analisis dengan pendekatan
studi kasus. Metode deskriptif
analisis adalah suatu metode yang
meneliti status kelompok manusia,
objek, suatu kondisi, suatu sistem
pemikiran, ataupun suatu kelas
peristiwa pada masa sekarang dengan
tujuan membuat deskripsi, gambaran
atau lukisan sistematis, faktual dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat,
serta hubungan antara fenomena
yang diselidiki (Sugiyono, 2009: 54).
Pendekatan studi kasus yaitu
penelitian ilmiah yang membahas
dan
menganalisa
masalah
berdasarkan kondisi yang sebenarnya
terjadi pada perusahaan yang diteliti
(Mohammad Nazir, 2005: 57).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Simpanan Dana Pihak Ketiga
Pada PT. BPR Mitra Kopjaya
Mandiri Manonjaya Tasikmalaya
Jumlah simpanan dana pihak ketiga
dari periode Juni 2006 sampai
dengan Juni 2012 mengalami
fluktuatif namun secara keseluruhan
mengalami banyak peningkatan. Hal
ini
dikarenakan
banyaknya
masyarakat yang menyimpan dana
nya dalam bentuk tabunganan dan
deposito berjangka. Selain itu kinerja
bank dibagian pemasaran telah
berhasil mengenalkan bank ini
kepada
masyarakat
sehingga
masyarakat banyak yang tertarik
untuk menyimpan dananya. Jumlah
simpanan dana pihak ketiga terbesar
terjadi pada periode tahun 2011
semester II yaitu sebesar Rp.

10.368.227.000,00
dan
terkecil
terjadi pada periode tahun 2008
semester II yaitu sebesar Rp
5.468.234.000,00.
Peningkatan
simpanan dana pihak ketiga paling
tinggi terjadi pada periode tahun
2011 semester I yaitu sebesar
37,76%. Terjadi peningkatan ini
dikarenakan jumlah tabungan dan
deposito
berjangka
menglami
peningkatan yang sangat besar. Hal
ini menunjukkan bahwa jumlah
tabungan dan deposito berjangka
mengalami perkembangan yang akan
mempengaruhi terhadap kinerja pada
manajemen
bank
dalam
menghasilkan laba dari kegiatan
operasionalnya sehari-hari.
Simpanan dana pihak ketiga
pada PT. BPR Mitra Kopjaya
Mandiri Manonjaya Tasikmalaya
terdiri dari tabungan dan deposito
berjangka. Untuk produk tabungan
yang ditawarkan terdiri dari lima
jenis tabungan yaitu :
1. TabunganKu
adalah
tabungan
perorangan warga negara Indonesia
dengan persyaratan mudah dan
ringan yang diterbitkan secara
bersama
oleh
Bank-bank
di
Indonesia
guna
menumbuhkan
budaya
menabung
serta
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat.
Fitur
produk
TabunganKu dibedakan menjadi dua,
yaitu :
a. Fitur Standard (Mandatory) adalah
fitur produk TabunganKu yang
ditawarkan secara seragam oleh
seluruh bank yang meluncurkan
produk TabunganKu.
b. Fitur Customized (Optional) adalah
fitur lainnya yang dapat dipilih untuk
ditawarkan
oleh
bank
yang
mekuncurkan produk TabunganKu.

2. Tabungan Mitra Mandiri merupakan
tabungan yang diperuntukan bagi
seluruh warga masyarakat khususnya
nasabah yang mempunyai kredit ke
Bank Mitra, sehingga fasilitas ini
memungkinkan untuk Auto Debet
Angsuran Nasabah, bila saldo yang
dalam
Tabungan
Mitra
ini
mencukupi untuk bayar angsuran.
Nasabah juga bisa menyimpan
tabungannya/investasi di PT. BPR
Mitra Kopjaya Mandiri, dengan
berbagai keunggulan.
3. Tabungan Mitra Sekolah/Instansi
merupakan
tabungan
yang
diperuntukan bagi seluruh warga
masyarakat khususnya sekolah, dinas
dan instansi lainnya, yang ingin
menyimpan tabungannya/investasi di
PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri,
dengan berbagai keunggulan.
4. Gebyar TAMMAT Periode XI
Tahun 2012, Bank Mitra membuka
kelompok
baru
Pembukaan
Tabungan Arisan Mitra Mandiri
Terpercaya (TAMMAT) yang ke XI,
yang diperuntukkan bagi seluruh
warga masyarakat yang iingin
mengikuti program TAMMAT ini
tentunya dengan sisitem yang lebih
aman, nyaman, menarik, dan
berhadiah.
5. Tabungan Ceria
Kredit yang Disalurkan pada PT.
BPR Mitra Kopjaya Mandiri
Manonjaya Tasikmalaya
Kredit
yang
disalurkan
merupakan dana bank berupa uang
yang dipinjamkan kepada nasabah
dan akan dikembalikan lagi pada
waktu tertentu di masa yang akan
datang, disertai dengan suatu
kontraprestasi berupa bunga. PT.
BPR Mitra Kopjaya Mandiri

menawarkan dua produk kredit yaitu
kredit profesi yang diberikan kepada
seluruh karyawan/pegawai dengan
status karyawan/pegawai tetap dan
kredit umum.
jumlah kredit yang disalurkan dari
periode Juni 2006 sampai dengan
Juni 2012 mengalami peningkatan.
Hal ini dikarenakan banyaknya
masyarakat yang menjadi debitur
pada bank. Selain itu kinerja bank di
bagian pemasaran telah berhasil
mendapatkan
kepercayaan
dari
masyarakat
dalam
membantu
pemenuhan kebutuhan modal yaitu
dengan memberikan kredit kepada
masyarakat. Penyaluran kredit paling
tinggi terjadi pada semester I tahun
2012
yaitu
sebesar
Rp.
19.162.415.267,00 atau meningkat
11,68%. Terjadi peningkatan ini
dikarenakan
tingkat
realisasi
(plafond) mencapai target dan tingkat
pengembalian kredit pun lancar
Laba Operasionalpada PT. BPR
Mitra
Kopjaya
Mandiri
Manonjaya Tasikmalaya
Kegiatan bank menghimpun
dana
dari
masyarakat
dan
menyalurkan kembali dana kepada
masyarakat yang membutuhkan
dalam bentuk penyaluran kredit
untuk memperoleh keuntungan atau
laba. Laba seringkali dinyatakan
sebagai ukuran yang bermanfaat atas
kekayaan yang diperoleh perusahaan.
Karena ukuran yang sering kali
dipakai untuk menilai berhasil atau
tidaknya
manajemen
suatu
perusahaan dapat dilihat melalui laba
yang dihasilkan oleh perusahaan.
Laba merupakan indikasi
kesuksesan suatu badan usaha, oleh
karena itu perusahaan memperoleh

laba merupakan tujuan utama badan
usaha. Karena melalui laba yang
diperoleh, perusahaan akan mampu
mempertahankan
kelangsungan
usahanya.
Begitu juga laba operasional
yang ada di PT. BPR Mitra Kopjaya
Mandiri Manonjaya Tasikmalaya
yang dihasilkan melalui kegiatan
bisnis perusahaan dan tidak termasuk
kegiatan-kegiatan di luar aktivitas
bisnis
yang
dilakukan
oleh
perusahaan.
Laba operasional merupakan
perbedaan antara penerimaan dengan
biaya pengeluaran yang terkait
dengan
suatu
bisnis,
kecuali
pendapatan yang berasal dari
sumber-sumber di luar kegiatan
normal
bisnis
pengeluaran
pendapatan. Berdasarkan pernyataan
tersebut maka laba operasional
adalah
pendapatan
operasional
dikurangi beban operasional.
Laba opersional = pendapatan
operasional – beban operasional
Laba operasional pada PT.
BPR Mitra Kopjaya Mandiri
Manonjaya Tasikmalaya mengalami
fluktuasi. Perolehan laba operasional
tertinggi pada PT. BPR Mitra
Kopjaya
Mandiri
Manonjaya
Tasikmalaya terjadi pada periode
Juni tahun 2012 semester I yaitu
sebesar
Rp.
1.299.106.000.
Peningkatan laba operasional ini
dipicu dengan adanya jasa atau
pendapatan bunga yang diterima dari
penyaluran kredit lebih besar
dibandingkan dengan beban bunga
yang
dikeluarkan.
Sedangkan
penurunan
diakibatkan
karena
tingkat pengembalian kredit dari
debitur tidak lancar. Selain dari hal
tersebut penurunan ini dipicu dengan
adanya jasa atau pendapatan bunga

yang diterima dari penyaluran kredit
lebih kecil dibandingkan dengan
beban bunga yang dikeluarkan, ini
karena adanya kekurangan cadangan
penyisihan dan penurunan atas aktiva
produktif.
Untuk mengetahui dimana
pengaruh simpanan dana pihak
ketiga
terhadap
kredit
yang
disalurkan, penulis menggunakan
path analysis.. Adapun proses
perhitungan data yang dilakukan
dengan menggunakan software SPSS
versi 16.0. Dari hasil perhitungan
SPSS versi 16.00 (Tabel Model
Summary) diperoleh data mengenai r
(koefisien korelasi) dan r Square/r2
(koefisien determinasi). Nilai r
menunjukan besarnya hubungan atau
korelasi antara simpanan dana pihak
ketiga dengan kredit yang disalurkan,
berdasarkan tabel tersebut adalah
a
0,865.
Sedangkan
koefisien
determinasi atau r2 menunjukkan
besarnya simpanan dana pihak ketiga
terhadap kredit yang disalurkan
sebesar
0,749
atau
74,9%artinyavariabilitas X2 (kredit
yang disalurkan) dipengaruhi oleh
variabel bebas X1 yang dalam hal ini
i
adalah simpanan dana pihak ketiga.
Untuk menguji hipotesis atau
signifikansi hubungan simpanan
dana pihak ketiga terhadap kredit
dyang disalurkan dilakukan uji t.
Berdasarkan
tabel
coefficients
dengan menggunakan koefisien
standar (Standarized
Standarized Coefficients),
Coeffici
nilai

adalah 5,729.
5,729 Sedangkan

nilai
=
t0,025(11)adalah
sebesar
2,201
sehingga dengan kaidah keputusan
terima
Ho
jika

dan

tolak

Ho

serta taraf signifikan
maka nilai

jika

sebesar 5 %,

5,729
5,729lebih besar

dari nilai
2,201. Artinya tolak
Ho atau terima Ha, dengan kata lain
simpanan
dana
pihak
ketiga
berpengaruh signifikan terhadap
kredit yang disalurkan.
Berdasarkan
uraian
interpretasi hasil diatas, dapat
disimpulkann bahwa simpanan dana
pihak ketiga berpengaruh signifikan
terhadap kredit yang disalurkan pada
PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri
Manonjaya Tasikmalaya. Simpanan
dana pihak ketiga berpengaruh
terhadap kredit yang disalurkan yaitu
sebesar 0,749 atau sebesar 74,9
%.Hal tersebut terjadi karena jika
simpanan dana pihak ketiga semakin
tinggi maka akan mempermudah
pihak
manajemen
untuk
menyalurkan dana bank tersebut
melalui kredit yang dislurkan.
Pengaruh simpanan dana
pihak
ketiga
terhadap
laba
operasional pada PT. BPR Mitra
Kopjaya
Mandiri
Manonjaya
Tasikmalaya dapat dilihat dari
indikator yang digunakan yaitu
tabungan dan deposito berjangka
(X1) dan Laba Operasional yaitu
selisih positif dari pendapatan
operasional
dikurangi
beban
operasional (Y). Berdasarkan hasil
perhitungan SPSS untuk analisis
jalur, koefisien beta ((β) atau
koefisien
standar ((standardized
coefficients)) untuk variabel X1
(simpanan dana pihak ketiga)

terhadap
variabel
Y
(Laba
operasional)
sebesar
0,004dankoefisien
determinasi
sebesar
0,00002berarti
bahwa
0,002% variabelitas dari variabel Y
(Laba operasional) dapat dipengaruhi
oleh variabel X1 (simpanan dana
pihak ketiga) dan sebesar 0,998 atau
99,8%di pengaruhi oleh faktor lain.
Artinya yaitu bahwa pengelolaan
simpanan dana pihak ketiga yang
baik akan meningkatkan pada laba
operasional bank dan begitu juga
sebaliknya
apabila
pengelolaan
simpanan dana pihak ketiga yang
buruk akan menurunkan pada laba
operasional
bank.
Hal
ini
diasumsikan pada pengelolaan dan
pemanfaatan simpanan dana pihak
ketiga yang efektif dan efisien akan
berpengaruh pada kemampuan bank
dalam memperoleh laba.
Namun
dengan
tingkat
signifikasi 0,985 dan dengan kriteria
penolakan Ho jika –t1/2> t hit
>t1/2 maka dengan koefisien (β) =
0,004 diperoleh thitung sebesar 0,019
dengan
menggunaan
tingkat
signifikansi sebesar ( = 0,05), maka
nilai ttabel t1/2 df (n-k-1) atau t0,05
(5) adalah sebesar 2,201 sehingga
thit < ttabel, maka menerima Ho
dengan kata lain simpanan dana
pihak
ketiga
secara
parsial
berpengaruh
tidak
signifikan
terhadap tingkat laba operasional.
Sumber dana ini merupakan
sumber dana terpenting bagi kegiatan
operasi bank dan merupakan ukuran
keberhasilan bank jika mampu
membiayai operasinya dari sumber
dana ini (Kasmir, 2003:47). Namun
sebaliknya apabila porsi simpanan
dana pihak ketiga rendah, maka laba

operasional yang akan di peroleh
relatif rendah.
Untuk melihat pengaruh kredit
yang disalurkan terhadap laba
operasional dapat dilihat dari
indikator kredit yang disalurkan (X2)
yaitu jumlah kredit yang disalurkan
dan indikator dari laba operasional
yaitu selisih positif dari pendapatan
operasional
dikurangi
beban
operasional (Y). Berdasarkan hasil
perhitungan SPSS untuk analisis
jalur, koefisien beta (β) atau
koefisien
standar
(standardized
coefficien) untuk variabel X2 (kredit
yang disalurkan) terhadap variabel Y
(Laba operasional) sebesar 0,932 dan
koefisien determinasi sebesar 0,8692
berarti bahwa 86,92% variabelitas
dari variabel Y (Laba operasional)
dapat dipengaruhi oleh variabel X2
(kredit yang disalurkan), dan sebesar
0,1308 atau 13,08% dari variabel Y
dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini
diasumsikan
pada
pengelolaan
penyaluran kredit yang efektif dan
efisien akan berpengaruh pada
kemampuan bank dalam memperoleh
laba.
Dengan tingkat signifikasi
0,002 dan dengan kriteria penolakan
Ho, jika thitung < ttabel , maka
dengan koefisien (β) = 0,932
diperoleh thitung
sebesar 4,196
dengan
menggunakan
tingkat
signifikansi sebesar ( = 0,05), maka
nilai ttabel t1/2 df (n-k-1) atau t0,05
(5) adalah sebesar 2,201 sehingga
thitung > ttabel, maka menerima Ho
dengan kata lain besarnya kredit
yang disalurkan secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap laba
operasional.

Hal ini menunjukkan bahwa
besarnya kredit yang disalurkan
berpengaruh signifikan terhadap laba
operasional yang diperoleh bank. Itu
dikarenakan bahwa besarnya kredit
yang disalurkan dapat berpengaruh
langsung
pada
tingkat
laba
melainkan suatu kesatuan dengan
simpanan dana pihak ketiga untuk
menunjang
laba
dan
ada
kemungkinan disebabkan oleh faktor
lain yang tidak
ak dihitung dalam
penunjang pengaruh terhadap laba
operasional.
Meskipun
dengan
tingkat penyaluran kredit yang besar
belum tentu pendapatan laba
operasional yang diperoleh besar.
Dimana kredit yang disalurkan dari
setiap periodenya meningkat namun
dalam perolehan
rolehan laba operasional
menurun, hal ini dikarenakan adanya
nonperforming loan atau kredit
bermasalah yang terjadi pada PT.
BPR Mitra Kopjaya Mandiri
Manonjaya
sehingga
akan
berpengaruh
terhadap
tingkat
kolektibilitas BPR itu sendiri.
Hasil penelitian ini
in sesuai
dengan teori yang dikemukakan oleh
Kasmir dalam buku Manajemen
Perbankan (2003) yang menyatakan
bahwa jumlah kredit yang disalurkan
akan menentukan keuntungan yang
diperoleh oleh bank. Hasil penelitian
ini juga sesuai dengan yang
dikemukakan oleh Malayu S.P
Hasibuan dalam buku dasar-dasar
dasar
perbankan (2006) bahwa pendapatan
yang utama bagi bank adalah usaha
yang dilakukan dari penyaluran
kredit yang pada akhirnya akan
meningkatkan
perolehan
laba
operasional. Akan tetapi, penyaluran
kredit mengandung resiko yang
sangat besar dan sangat tidak terduga

yang
penyelesaiannya
cukup
memakan waktu yang tidak sedikit
dan dapat menyebabkan bank
tersebut mengalami kerugian.
Pengaruh simpanan dana
pihak ketiga (X1) dan kredit yang
disalurkan (X2) terhadap laba
operasional (Y), dapat dilihat dari
indikator yang digunakan masing
masingmasing
variabel,
dengan
menggunakan path analysis
analysis. Setelah
melakukan
penelitian
dan
memperoleh
data
data-data
yang
diperlukan
maka
dilakukan
pengujian hipotesis yang diajukan.
Pengujian
engujian hipotesis secara simultan
tersebut menggunakan uji F yaitu
untuk menguji apakah terdapat
pengaruh secara signifikan antara
simpanan dana pihak ketiga dan
kredit yang disalurkan terhadap laba
operasional, dimana hasil dan
pengolahan data melalui SP
SPSS versi
16.0.
Pengaruh secara simultan
dapat dilihat pada lampiran SPSS,
dimana (
) yaitu sebesar 0,936
artinya jika simpanan dana pihak
ketiga dan kredit yang disalurkan
secara bersama-sama
sama berpengaruh
terhadap laba operasional sebesar
93,6%
pengaruh
tersebut
menunjukkan arah positif, sehingga
dengan demikian simpanan dana
pihak ketiga dan kredit yang
disalurkan saling mempengaruhi satu
sama lain terhadap laba operasional.
Dari hasil perhitungan SPSS,
diperoleh nilai Fhitung = 35,354
dengan kriteria
riteria penolakan Ho jika
Fhitung > Ftabel,, dengan mengambil
taraf signifikan
sebesar 5 %, maka
dari tabel distribusi F
F- Snedecor

diperoleh F
; k;(n-k-1)
k;(n
= 13-21adalah sebesar 4,10 atau cukup
melihat sig F yaitu 0,000 yang
artinya dengan
lebih kecil dari 5
% masih menunjukkan signifikan.
Dikarenakan 35,354 lebih
besar dari 4,10 dan sig F sebesar
0,000 maka Ho ditolak atau dengan
kata lain simpanan dana pihak ketiga
(X1) dan kredit yang disalurkan (X2)
secara
simultan
berpengaruh
signifikan terhadap laba operasional
(Y).
Maka dapat disimpulkan
bahwa simpanan dana pihak ketiga
dan
kredit
yang
disalurkan
mempunyai
pengaruh
yang
signifikan terhadap laba operasional.
Semakin meningkat simpanan dana
pihak ketiga dan kredit yang
y
disalurkan maka semakin meningkat
pula laba operasional yang diperoleh
PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri
Manonjaya Tasikmalaya.
Dari hasil analisis dalam
pengaruh langsung dan tidak
langsung
menunjukkan
bahwa
koefesien kolerasi jalur variabel X1
(simpanan dana pihak ketiga)
terhadap
variabel
Y
(laba
operasional) adalah sebesar0,004
sebesar
sedangkan koefesien kolerasi dengan
variabel X2 (kredit yang disalurkan)
terhadap
variabel
Y
(laba
operasional) adalah sebesar 0,932.
Dengan demikian pengaruh langsung
variabel X1 (simpanan dana pihak
ketiga) terhadap Y (laba operasional)
adalah 0,00002 sedangkan pengaruh
tidak langsung variabel X1 (simpanan
dana pihak ketiga) terhadap Y (laba
operasional) melalui X2 adalah
sebesar 0,0034. Pengaruh langsung

X2 (kredit yang disalur
disalurkan) terhadap
Y (laba operasional) adalah sebesar
0,8692. Total pengaruh X1 (simpanan
dana Pihak ketiga) dan X2 (kredit
yang disalurkan) terhadap Y (laba
operasional) merupakan pengaruh
secara simultan antara variabel X1
(simpanan dana pihak ketiga) dan X2
(kredit yang disalurkan) terhadap Y
(laba operasional) adalah sebesar
0,8726 atau sebesar 87,26%.
Sedangkan faktor residu atau faktor
lain yang mempengaruhi Y (Laba
operasional) yang tidak masuk dalam
variabel penelitian adalah sebesar
0,124 atau 12,4%.
Faktor
aktor
lain
yang
mempengaruhi laba operasional pada
PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri
Manonjaya Tasikmalaya adalah
kemungkinan ini bisa saja terjadi
karena baik simpanan dana pihak
ketiga
maupun
kredit
yang
disalurkan itu sendiri bukanlah suatu
faktor yang paling
ng dominan dalam
mempengaruhi
kemampuan
perolehan laba operasional suatu
bank. Tetapi berdasarkan hasil
penelitian, faktor lain tidak terlalu
mempengaruhi laba operasional
dikarenakan kuatnya pengaruh dana
pihak ketiga dan kredit yang
disalurkan terhadap laba
aba operasional.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian
dan pembahasan yang penulis
lakukan pada PT. BPR Mitra
Kopjaya
Mandiri
Manonjaya
Tasikmalaya
mengenai
hasil
penelitian simpanan dana pihak
ketiga, kredit yang disalurkan serta
laba operasional dan mengenai
pokok
pembahasan
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Simpanan Dana Pihak Ketiga dan
terhadap laba operasional, hal ini
Kredit yang Disalurkan terhadap
menunjukkan bahwa setiap terjadi
Laba Operasional”. Maka diambil
perubahan, baik peningkatan maupun
kesimpulan sebagai berikut :
penurunan terhadap simpanan dana
Keadaan simpanan dana pihak
pihak ketiga dan kredit yang
ketiga, kredit yang disalurkan dan
disalurkan, berpengaruh terhadap
laba operasional pada PT. BPR Mitra
laba operasional.
Kopjaya
Mandiri
Manonjaya
Tasikmalaya dari periode Juni 2006
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