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ABSTRAK 

 

KARINA, “ Pengaruh Aktiva Produktif Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Kinerja 

Operasional Pada PT  Bank Negara Indonesia ( Persero) Tbk Cabang Makassar 

“. Dibimbing Oleh Muhammad Idris. 

 Penelitian  ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui pengaruh aktiva 

produktif dan dana pihak ketiga secara parsial terhadap kinerja operasional pada 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar.(2) Untuk mengetahui 

apakah aktiva produktif dan dana pihak ketiga berpengaruh secara simultan pada 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar.(3) Untuk mengetahui 

variabel mana yang  paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja operasional 

pada PT Bank Negara Indonesia ( Persero) Tbk Cabang Makassar. 

 Penelitian ini menggunakan teknik uji asumsi klasik, analisis regresi linear 

berganda, uji F, dan uji t. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh  laporan 

keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar, kemudian 

sampel neraca selama periode 2003-2017.  

 Hasil penelitian analisis regresi linear berganda menunjukkan aktiva 

produktif dan dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan. Selain itu hasil 

uji F dan uji T menunjukkan variabel XI dan X2 berpengaruh positif dan signifikan 

secara simultan dan parsial terhadap kinerja operasional pada PT Bank Negara 

Indonesia ( Persero) Tbk Cabang Makassar. 

 

Kata kunci : Aktiva Produktif, Dana Pihak Ketiga, Rasio BOPO. 

 

 



ABSTRACT 

 

KARINA,” The Effect Of Earning Assets Third Party Funds Toward Operational 

Performance At PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Makassar Branch”. 

Supervised by Muhammad Idris. 

 This study aims : (1) to determine the effect of earning assets and third 

party funds partially toward operational performance at PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk Makassar Branch (2) to determine whether earning assets and third 

party funds simultaneously affect at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

Makassar Branch (3) to find out which variables are the most dominant influence 

toward operational performance at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

Makassar Branch. 

 This study uses the classical assumpation test tehcnique, multiple linear 

regression analysis, F test, and T test. The population in this study was all financial 

reports at PT Bank Negara Indonesia ( Persero) Tbk Makassar Branch. 

Furthermore, the balance sheet sample  was taken during on period 2003-2017. 

 The results of multiple linear regression analysis shows that earning assets 

and third party funds have a positive and significant effect. In addition, the results 

of the F test and T test show that earning assets and third party funds have a 

positive ans significant affect simultaneously and partially toward operational 

performance at pt bank negara indonesia (persero ) Tbk makassar Branch. 

 

Keywords: Earning Assets, Third Party Funds, BOPO Ratio 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi 

sangat stategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di 

sektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan 

dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks 

bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.  

Fenomena yang terjadi Pada PT. Bank Negara Indonesia(Persero) aktiva 

produktif dan dana pihak ketiga dari tahun ke tahun selalu terjadi peningkatan, 

namun tidak demikian pada rasio BOPO yang rasionya berfluktuatif dari tahun ke 

tahun. Hal ini menarik untuk diteliti untuk mengetahui pengaruh aktiva produktif 

dan dana pihak ketiga terhadap kinerja operasional karena pada aktiva produktif 

tertanam dana dan merupakan sumber dana dalam usaha untuk memperoleh 

pendapatan. Sebaliknya, dana pihak ketiga merupakan dana masyarakat yang 

berupa tabungan, giro, dan deposito yang merupakan sumber biaya bagi PT. Bank 

Negara Indonesia. 

 Tidak diragukan lagi bahwa peranan sektor perbankan sangat diperlukan 

untuk membangkitkan kembali kegiatan perekonomian. Peranan tersebut akan 

sangat ditentukan oleh strategi pembangunan yang ditetapkan oleh kekuatan 

politik baru yang berkuasa, di samping kepentingan komersial dari kekuatan 

pelaku asing yang tidak dapat diabaikan. Untuk dapat berperan mengentaskan 

masalah utama perekonomian yang ada maka diperlukan sistem perbankan yang 

sehat dan tangguh. Beberapa tantangan internal sektor perbankan adalah (a) 

meningkatkan kualitas aktiva melalui restrukturisasi kredit; (b) memperkuat basis 
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permodalan; (c) memiliki strategi usaha yang fokus dengan suatu core 

competence tertentu sebagai daya saing;  (d) memperkuat basis sistem 

operasional untuk memperluas sistem distribusi penyaluran kredit; (e) 

meningkatkan kualitas SDM dan mutu pelayanan. Menanggapi tantangan internal 

sektor perbankan tersebut seluruh jajaran perbankan di Indonesia harus 

menunjukkan eksistensi dan kinerja operasional bank yang optimal.  

 Kinerja keuangan bank antara lain dapat dilihat dari rentabilitasnya. Setiap 

badan  usaha yang berdiri, dalam usahanya pastilah menginginkan keuntungan, 

tidak terkecuali Bank  Negara Indonesia. Untuk mencapai keuntungan yang 

optimal maka suatu bank harus menjalankan usahanya secara efektif dan efisien. 

Rentabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dengan 

dana yang dimilikinya. Bagi nasabah, mengetahui rentabilitas suatu bank dapat 

membantu mengambil keputusan apakah bank tersebut dapat dipercaya atau 

tidak. Bagi pihak intern (manajemen khususnya), rentabilitas dapat dipakai 

sebagai alat pengendalian. Rentabilitas dipakai sebagai alat untuk penyusunan 

rencana (target), budget, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi 

perusahaan, kriteria penilaian alternatif dan dasar pengembalian keputusan 

penanaman modal.    

Hubungan antara beban operasional dan pendapatan operasional 

diwujudkan dalam bentuk pengukuran rasio rentabilitas. Suatu usaha dikatakan 

efisien jika mampu menghemat atau mengefisiensikan biaya dan mengoptimalkan 

pendapatan. Sedangkan profit diperoleh dengan cara mencari selisih antara 

pendapatan operasional dan beban operasional. Jika besaran pendapatan 

operasional lebih dari besaran beban operasional maka bank akan mendapatkan 

laba operasi, begitupun sebaliknya jika beban operasional lebih dari pendapatan 
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operasional maka bank mengalami rugi operasi. Salah satu rasio yang digunakan 

dalam mengukur rentabilitas yang menggunakan beban operasional dan 

pendapatan operasional adalah Rasio biaya operasional dan pendapatan 

operasional atau BOPO.  

Rasio biaya operasional dan pendapatan operasional atau BOPO adalah 

perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Rasio 

BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya. Semakin rendah tingkat rasio BOPO, berarti bank 

makin mampu mengefisiensikan biaya dan meningkatkan pendapatan. Jika angka 

rasio menunjukkan angka di atas 90% dan mendekati 100% ini berarti bahwa 

kinerja perusahaan tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah.   

Aktiva produktif sebagai sumber pendapatan operasional memberikan 

kontribusi terhadap rasio BOPO. Selain itu, rasio BOPO memiliki kaitan erat 

dengan kegiatan penggunaan dana. Kegiatan penggunaan dana ini berfungsi agar 

kegiatan pengelolaan aktiva menjadi lebih produktif. Pengelolaan yang baik sangat  

diperlukan mengingat pentingnya peran aktiva produktif dalam mengkontribusi 

kesehatan usaha bank serta kemampuan untuk menghasilkan keuntungan. 

Sesuai dengan fungsinya, aktiva produktif merupakan seluruh penanaman dana 

dalam rupiah dan valuta asing yang dimaksudkan untuk menghasilkan 

pendapatan.  
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  Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat. Pada 

sebagian besar atau setiap bank, dana pihak ketiga merupakan dana terbesar 

yang dimiliki oleh bank. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun 

dana masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 

80%-90% dari seluruh dana yang dikelola bank. Masyarakat yang kelebihan dana 

dapat menyimpan dananya di bank dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan 

bentuk lain yang dipersamakan dengan itu sesuai kebutuhan. Semakin besar dana 

yang berhasil dihimpun dari masyarakat menunjukkan besarnya kepercayaan 

masyarakat untuk menempatkan dananya di bank.   

1.2 Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan  di atas, maka yang  

menjadi pokok permasalahan Pengaruh Aktiva Produktif Dan Dana Pihak 

Ketiga Terhadap Kinerja Operasional pada PT. Bank Negara Indonesia 

Cabang  Makassar adalah:  

1. Apakah aktiva produktif dan dana pihak ketiga berpengaruh secara 

parsial pada kinerja operasional PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk. Cabang Makassar? 

2. Apakah aktifa produktif  dan dana pihak ketiga berpengaruh secara 

simultan pada PT.Bank Negara Indonesia Cabang Makassar? 

3. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh pada kinerja 

operasional PT. Bank Negara Indonesia Cabang Makassar? 
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1.3 Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai 

adalah:   

1. Untuk mengetahui pengaruh aktiva produktif dan dana pihak ketiga  secara 

parsial terhadap  kinerja operasional PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk. Cabang Makassar 

2. Untuk Mengetahui apakah aktifa produktif dan dana pihak ketiga 

berpengaruh  secara simultan PT. Bank Negara Indonesia ( persero ) Tbk. 

Cabang  Makassar. 

3. Untuk mengetahui Variabel mana yang paling dominan pengaruhnya 

terhadap kinerja operasional pada PT.Bank Negara Indonesia Cabang 

Makassar 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai salah satu persyaratan  untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 

pada STIE Nobel Indonesia, jurusan manajemen konsetrasi keuangan dan 

perbankan. 

2. Sebagai bahan referensi bagi PT. Bank Negara Indonesia Cabang 

Makassar dalam hal ini menentukan kebijakan proses perkembangan 

aktiva produktif dan dana pihak ketiga terhadap kinerja operasinal. 

3. Sebagai salah satu bahan referensi atau acuan dalam penyusunan skripsi 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

4. Sebagai salah satu acuan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

perbankan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Bank 

      Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama 

yang hidup diperkotaan. Bahkan, dipedesaan sekalipun saat ini kata bank 

bukan merupakan kata yang asing dan aneh.  Menyebut kata bank setiap 

orang selalu mengaitkannya dengan uang sehingga selalu saja ada 

anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya 

dengan uang. Hal ini tidak salah karena bank memang merupakan lembaga 

keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai 

lembaga keuangan, bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di negara-

negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi 

masyarakat setiap kali bertransaksi.   

       Menurut Hasibuan (2004 : 1) “Bank berasal dari kata Italia banco yang 

artinya bangku”. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk 

melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku 

secara resmi dan dipopulerkan menjadi bank.   

       Secara umum bank merupakan lembaga yang berfungsi untuk 

menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya dalam bentuk pinjaman secara efektif dan efisien kearah 

peningkatan taraf hidup rakyat.    
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       Menurut Suyatno (2003), “Bank adalah suatu badan yang tugas 

utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan 

kredit pada waktu yang ditentukan”.  

       Hasibuan (2004 : 2) berpendapat bahwa “Bank adalah badan usaha 

yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) 

serta bermotifkan profit dan juga sosial”.   

       Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah 

lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito, 

menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, serta juga memberikan jasa-

jasa lainnya yang dapat mendukung kelancaran kegiatan perbankan.  

2.2 Jenis-jenis bank 

1.bank sentral. 

Bank sentral adalah bank yang didirikan dan dibangun berdasarkan 

undang-undang No. 13 Th 1968 yang bertugas secara langsung untuk 

mengatur peredaran uang, mengatur perbankan, mengalokasi dana-dana, 

mengatur kredit, menjaga kestabilan mata uang, mencetak uang dan lain-lain. 

di Indonesia yang bertindak sebaga bank sentral adalah Bank Indonesia yang 

dijadikan sebagai pusat bank di seluruh Indonesia. 

Adapun Tugas bank sentral di Indonesia diantaranya adalah adalah: 

▪ Mengawasi dan mengatur kinerja bank-bank umum 

▪ Menjaga kestabilan sistem pembayaran dan transaksi-transaksi 

▪ Menetapkan kebijakan moneter 

▪ Menjaga kestabilan nilai tukar mata uang 

http://infosiana.net/pengertian-tugas-wewenang-bank-sentral/
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▪ Sebagai penyedia dana satu-satunya bagi bank umu, dalam bentuk bantuan 

likuidtas Bank Indonesia. 

2. Bank umum  

Bank umum merupakan badan keuangan yang menawarkan berbagai 

layanan jasa kepada masyarakat, untuk menjalankan fungsinya sebagai 

penghimpun dana masyarakat dalam berargam bentuk, diantaranya adalah jual 

beli valuta asing/ valas, jasa asuransi, jasa giro, cek, penitipan barang-barang 

berharga serta memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan 

untuk kepentingan usaha dan lain-lain. Bentuk hukum bank umum diantaranya 

adalah: 

▪ Perseroan terbatas 

▪ Perusahaan daerah 

▪ Kopersi 

TUGAS BANK UMUM, BERDASARKAN PASAL 6 UU NOMOR 10 TH. 1998 

DIANTARANYA ADALAH 

▪ Menghimpun dana baik dai masayarakat maupun lembaga-lembaga 

pemerintahan maupun swasta 

▪ Menyalurkan dana kepada masayarakat maupun lembaga lembaga-

lembaga pemerintahan maupun swasta 

▪ Membuat dan menghasilkan uang melalui investasi dan kredit yang 

diberikan kepada masyarakat 

▪ Menyediakan jasa dan mengolah dana yang dibutuhkan masyarakat 

▪ Memfasilitasi kegiatan perdagangan internasional 

▪ Melayani penyimpanan barang berharga milik masyarakat 
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▪ Menawarkan jasa keuangan dalam bentuk lain, diantaranya kartu kredit, 

cek, ATM, transaksi pembayaran via bank dan lain-lain. 

3. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) 

Adalah suatu badan keuangan yang memiliki keterbatasan dalam hal 

wilayah operasional dan dana yang dimiliki serta layanan yang terbatas pula. 

BPR bisa dikatakan sebagai perwakilan bank di daerah-daerah. BPR juga 

melayani masyarakat seperti bank umum hanya saja jumlah, dan 

pelayanannya terbatas. 

TUGAS BANK PERKREDITAN RAKYAT, BERDASARKAN PASAL 13 

UNDANG-UNDANG NO.10 TH 1998 DIANTARANYA ADALAH 

▪ Menyediakan kredit bagi masayarakat 

▪ Meyimpan dananya dlam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito 

berjangka, sertfikat deposito dan lain-lain. 

▪ Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, baik itu berupa 

deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang memiliki nilai yang 

sama. 

▪ Menyediakan pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil 
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2.3  Fungsi Bank 
 

Ada beberapa fungsi bank yaitu : 
 

1. Penghimpun dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran 

modal waktu pendirian. 

2. Penghimpun dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan 

melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan 

tabanas. 

3. Penghimpun dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang 

diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan Call Money 

(dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan 

memenuhi persyaratan. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa bank 

dilikuidasi atau dibekukan usahanya, salah satu penyebabnya adalah 

karena banyak kredit yang bermasalah atau macet. 

4. Penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat 

berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap. 

5. Pelayan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu-lintas 

pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain 

pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya. 
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Adapun secara spesifik bank bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent 

of develovment dan agen of services yaitu : 

1. Penyalur/pemberi Kredit Bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan 

dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan 

kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana 

segar untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank 

akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk 

pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan resiko, oleh 

sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti 

2. Agent Of Trust Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama 

kegiatan perbankkan adalah kepercayaan ( trust ), baik dalam penghimpun 

dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana 

dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan di 

bangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak 

bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitor. 

Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak 

ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpangan dana, 

penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut. 

3. Agent Of Development  Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk 

pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur 

dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. 

Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan 

investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, 

mengingat bahwa kegiatan investasi , distribusi dan konsumsi tidak dapat 

dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, 
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distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan 

perekonomian suatu masyarakat. 

4. Agent Of Services Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk 

pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan 

penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain 

kepada masyarakan. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan 

kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. 

2.4  Pengertian dan komponen laporan keuangan    

       Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan 

sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan 

merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana 

mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal.                   

       Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 

2009), “ Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstuktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.    

       Menurut Kasmir (2008 : 253) “Setiap perusahaan, baik bank maupun 

non bank pada suatu waktu (periode tertentu) akan melaporkan semua 

kegiatan keuangannya”. Laporan keuangan merupakan salah satu bagian 

yang penting dan harus ada pada setiap perusahaan karena menunjukkan 

kondisi keuangan secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca 

bagaimana kondisi perusahaan yang sesungguhnya, termasuk kelemahan 

dan kekuatan yang dimilikinya.   

       Menurut Harahap (2009:105) : Laporan Keuangan menggambarkan 

kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu 

atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim 
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dikenal adalah : Neraca atau Laporan Laba/Rugi, atau hasil usaha, Laporan 

Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan.  

       Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang didalamnya berisi 

berbagai informasi mengenai keadaan keuangan sebuah perusahaan, yang 

dapat digunakan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan 

bagi perusahaan tersebut.    

       Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.1 Paragraf 49 (Revisi 2009)  

“laporan keuangan terdiri dari komponen–komponen neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan”.  

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :  

a. Neraca  

       Neraca disajikan sedemikian rupa yang menggambarkan posisi 

keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu maksudnya adalah 

menunjukkan keadaan keuangan pada tanggal tertentu biasanya pada 

saat tutup buku. Neraca memuat informasi mengenai jumlah kekayaan 

(assets) dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki (di sisi aktiva). Kemudian 

juga akan tergambar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang 

serta ekuitas (modal sendiri) yang dimilikinya. Neraca minimal 

mencakup pos – pos berikut:  

1) Aktiva berwujud,  

2) Aktiva tidak berwujud,  

3) Aktiva keuangan,  

4) Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas,  
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5) Persediaan,  

6) Piutang usaha dan piutang lainnya,  

7) Kas dan setara kas  

8) Hutang usaha dan hutang lainnya,  

9) Kewajiban yang diestimasi,  

10) Kewajiban berbunga jangka panjang,  

11) Hak minoritas,  

12) Modal saham dan pos ekuitas lainnya.  

b. Laporan Laba Rugi  

       Menurut Kasmir (2008:257) “Laporan laba rugi merupakan laporan 

keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu 

periode tertentu”. Dalam laporan ini tergambar jumlah pendapatan dan 

sumber-sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis-jenis biaya 

yang dikeluarkan. Tujuan pokok laporan laba rugi adalah melaporkan 

kemampuan riil perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.  Laporan 

laba rugi minimal mencakup pos–pos berikut:  

1) Pendapatan,  

2) Laba rugi usaha  

3) Beban pinjaman  

4) Beban pajak,  

5) Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan,  

6) Pos luar biasa,  

7) Hak minoritas,  

8) Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.  
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c. Laporan Perubahan Ekuitas  

      Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau 

penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang 

bersangkutan.   

d. Laporan Arus Kas  

      Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan 

para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih 

perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) 

dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas 

dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. 

Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para 

pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan 

nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash flow) dari berbagai 

perusahaan.  

e. Catatan Atas Laporan Keuangan  

       Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. 

Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas harus 

berkaitan dengan informasi yang terdapat catatan atas laporan 

keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:  

1) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa 

dan transaksi yang penting,  
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2) Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan 

arus kas, dan laporan perubahan ekuitas,  

3) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan 

tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.  

2.5 Sumber Dana Bank  

       Bagi bank yang merupakan bisnis keuangan, kegiatan membeli barang, 

dan menjual barang juga terjadi, hanya bedanya dalam bisnis bank yang 

dijual dan dibeli adalah jasa keuangan. Sebelum dilakukan penjualan jasa 

keuangan, bank haruslah terlebih dahulu membeli jasa keuangan yang 

tersedia di masyarakat dan membeli jasa keuangan dapat diperoleh dari 

berbagai sumber dana yang ada, terutama sumber dana dari masyarakat 

luas.   

        Menurut Kasmir (2010:45) “Sumber dana bank adalah usaha bank 

dalam menghimpun dana dari masyarakat”.  Jika tujuan perolehan dana 

untuk kegiatan sehari-hari, jelas berbeda sumbernya, dengan jika bank 

hendak melakukan investasi baru atau untuk melakukan perluasan suatu 

usaha. 

 Kebutuhan dana untuk kegiatan utama bank diperoleh dalam 

berbagai simpanan, sedangkan jika kebutuhan dana digunakan untuk 

investasi baru atau perluasan usaha, maka diperoleh dari modal sendiri.  

 Menurut Kasmir (2010:46), “secara garis besar sumber dana bank dapat 

diperoleh dari bank itu sendiri, masyarakat luas, dan lembaga lainnya”.  

       Menurut Dendawijaya (2009:46) dana-dana yang digunakan sebagai 

alat bagi operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut:  
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a. Dana pihak kesatu  

b. Dana pihak kedua  

c. Dana pihak ketiga  

 Penjelasan dari kutipan tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Dana pihak kesatu (Dana dari Modal Bank Sendiri)  

       Dana dari bank sendiri adalah dana yang berasal dari pemilik bank 

atau para pemegang saham, baik para pemegang saham sendiri (yang 

pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak 

pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu 

kemudian, termasuk para pemegang saham publik (jika misalnya bank 

tersebut sudah go public atau merupakan suatu badan usaha terbuka) . 

Dana modal sendiri terdiri atas:  

1) Modal disetor adalah uang yang disetor secara efektif oleh 

pemegang saham pada saat bank didirikan.  

2) Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh 

pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.  

3) Cadangan-cadangan adalah sebagian laba bank yang disisihkan 

dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang 

digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya risiko dikemudian 

hari.  

4) Laba ditahan adalah laba milik para pemegang saham yang 

diputuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang 

saham untuk tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi dimasukkan 

kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.  
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b. Dana pihak kedua  

      Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari 

pihak luar, yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut:  

1) Call money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman 

harian antar bank.  

2) Pinjaman biasa antar bank adalah pinjaman dari bank lain yang 

berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lebih lama.  

3) Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) pinjaman ini 

terutama terjadi ketika lembaga keuangan-keuangan tersebut masih 

berstatus LKBB, sebelum dikeluarkannya Undang-undang No.7 

tahun 1992 tentang perbankan. Setelah dikeluarkannya undang-

undang tersebut, LKBB ini hampir semua berubah statusnya 

menjadi bank umum. Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk 

surat berharga yang dapat diperjual belikan dalam pasar uang 

sebelum jatuh tempo daripada berbentuk kredit.  

4) Pinjaman dari bank sentral BI lebih dikenal dengan istilah Kredit 

Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). KLBI merupakan instrumen dari 

bank sentral  dalam rangka memberikan motivasi gerakan moneter 

bagi bank dan masyarakat ekonomi, serta merupakan sumber dana 

yang tergolong murah dengan tingkat bunga yang relatif sangat 

rendah.   
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c. Dana pihak ketiga  

       Dana pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana terbesar 

yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, 

perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-

lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Hal ini 

sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari 

masyarakat.   

       Menurut Undang-undang Perbankan Republik Indonesia No.10 

Tahun 1998 yang dimaksud dengan dana pihak ketiga adalah “dana 

yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan 

perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat 

deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.   

       Menurut Kasmir (2008 :48)  “untuk memperoleh dana dari 

masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan 

(rekening)”. Masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan 

tersendiri sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan 

sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut :  

1). Simpanan Giro   

       Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 

November 1998 yang dimaksud dengan giro adalah “Simpanan yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet 

giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara 

pemindahbukuan”.   
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            Ada tiga hal yang dapat kita perhatikan dari pengertian giro yaitu:   

a)  Simpanan Pihak Ketiga   

       Simpanan pihak ketiga berupa penyimpanan sejumlah uang 

di bank dalam bentuk giro, rekening koran. Simpanan ini 

dilakukan dengan kesepakatan atau perjanjian antara pihak 

nasabah dan bank. Nasabah mempercayakan uangnya kepada 

bank dan bank akan mengelola uang itu menurut ketentuan yang 

berlaku dan telah disepakati bersama.   

       Dalam hal ini nasabah atau penyimpan tidak dibatasi pada 

kelompok, walau uangnya hanya beberapa ribu saja. Namun 

demikian, bank-bank secara sendiri-sendiri menentukan jumlah 

setoran pertama.   

b)  Penarikan Dapat Dilakukan Setiap Saat   

       Artinya bila ada nasabah menyetor pagi hari, seharusnya ia 

pun dapat menarik dana (simpanannya) pada sore hari atau 

dalam beberapa jam saja.  Dalam hal lain, selang beberapa saat 

suatu perjanjian rekening giro dapat saja dibatalkan oleh bank 

maupun olah girant tersebut setiap saat selama kantor kas bank 

buka.   

c)  Cara Penarikan   

      Yang paling banyak dipergunakan adalah penarikan dengan 

cek (tunai) atau penarikan dengan bilyet giro (non tunai). Menurut 

Kasmir (2008 : 51):  Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari 

nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah 
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tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang 

disebutkan di dalam cek atau kepada pembawa cek.   

       Artinya, bank harus membayar kepada siapa saja yang 

membawa cek ke bank yang memlihara rekening nasabah untuk 

diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik 

secara tunai atau secara pemindahbukuan. Maksudnya, bank 

harus membayar sejumlah uang kepada siapa saja jika cek 

tersebut memenuhi syarat seperti yang telah ditentukan oleh 

bank.   

      Menurut Kasmir (2008 : 73):  Bilyet giro merupakan surat 

perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening 

giro nasabah tersebut untuk memindah bukuan sejumlah uang 

dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang 

disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya.    

       Pemindah bukuan pada rekening bank yang bersangkutan 

artinya dipindahkan dari rekening nasabah sipemberi BG kepada 

nasabah penerima Bilyet Giro. Sebaliknya jika dipindahbukukan 

ke rekening di bank yang lain,  maka harus melalui proses kliring 

ke bank lain.    

2) Simpanan Tabungan   

       Berbeda dengan simpanan giro, simpanan tabungan memiliki ciri 

khas tersendiri. Jika simpanan giro digunakan oleh para pengusaha 

atau para pedagang dalam bertransaksi, simpanan tabungan 

digunakan untuk umum dan lebih banyak digunakan oleh perorangan 

baik pegawai, mahasiswa atau ibu rumah tangga.  
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Kemudian bank dalam menetapkan suku bunga juga berbeda dalam arti 

rata-rata suku bunga simpanan tabungan lebih tinggi dari jasa giro yang diberikan 

kepada nasabah.   

 Menurut Undang- Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998  tabungan 

adalah “Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat -

syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, 

dan atau alat lainnya yang bersamakan dengan itu”.   

 Menurut Suyatno (1999 : 43) “tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga 

pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat 

tertentu. Pada dewasa ini terdapat 4 jenis tabungan yaitu:   

a) Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas)   

Tabungan Pembangunan Nasional atau yang lebih populer dengan 

singkatan Tabanas adalah bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka 

waktu dengan syarat penyetoran. Tabanas terdiri atas: Tabanas umum, 

Tabungan pemuda, Tabungan pelajar dan pemuda, Tabungan pelajar dan 

pramuka (Tappelpram), dan Tabanas Pegawai.  

b) Tabungan Asuransi Berjangka (Taska)   

       Taska yaitu bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa  

dengan penabung sebagai tertanggung. Kegunaan Taska adalah tabungan 

anda diasuransikan untuk suatu perencanaan berupa biaya-biaya sekolah, 

kuliah dan lain-lain.   

c) Tabungan Ongkos Naik haji (ONH)   

       ONH Yaitu setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk 

setiap musim haji yang bersangkutan. Besanya ongkos naik haji untuk 
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setiap tahun/musim haji ditetapkan untuk pertama kalinya Keputusan 

Presiden pada tahun 1969.   

d) Tabungan lainnya   

       Yaitu tabungan selain Tabanas dan Taska, misalnya tabungan yang 

diterima oleh bank dari pegawai bank sendiri yang bukan dalam bentuk 

Tabanas dan Taska, dan tabungan yang diterima oleh bank yang bukan 

penyelenggara Tabanas dan Taska. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-

masing bank dengan ketentuaan-ketentuan yang diatur oleh BI. 

3) Simpanan Deposito   

       Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 “Deposito 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”. Untuk 

mencairkan deposito yang dimiliki, deposan dapat menggunakan bilyet 

deposito atau sertifikat deposito. Dalam praktiknya terdapat tiga jenis 

simpanan deposito yang ada di Indonesia:   

a) Deposito berjangka   

Deposito berjangka (DB) merupakan deposito yang diterbitkan dengan 

jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya 

bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito 

berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya, 

di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik 

deposito berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan 

setiap bulan atau setelah jatuh tempo atau sesuai jangka waktunya.   

       Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun pemindah bukuan dan 

setiap bunga deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya.  
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Jumlah dana yang disetorkan dalam deposito berjangka bentuk bulat 

misalnya Rp. 1.000.000, Rp. 2.000.000,00 dan Rp. 2.500.000,00. Serta 

biasanya juga memiliki batas minimal jumlah uang yang akan disimpan.  

Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing biasanya 

diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan, penerbitan, pencairan, dan bunga 

dilakukan menggunakan kurs devisa umum. Penerbitan deposito berjangka 

dalam valas biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat seperti US Dollar, 

Yen jepang, DM Jerman, atau mata uang kuat lainnya.   

b)  Sertifikat Deposito   

       Menurut Kasmir (2008 : 86) “sertifikat deposito merupakan deposito yang 

diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12, dan 12 bulan”. Sertifikat deposito 

diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau 

dipindahtangankan kepada pihak lain.   

       Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai 

maupun non tunai.   

Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai 

nominal dan biasanya dalam jumlah bulat sehingga nasabah dapat membeli 

dalam lembaran yang bervariasi untuk jumlah nominal yang diinginkan.   

c) Deposito On Call   

       Menurut Suyatno (1999 : 43) “Deposito on call adalah simpanan yang tetap 

berada di bank selama deposan tidak membutuhkannya”. Deposito ini agak 

berbeda dengan deposito berjangka, apabila deposan akan menarik simpanan 

depositonya terlebih dahulu ia harus memberitahukannya kepada bank. 

Pemberitahuan deposito disesuaikan dengan perjanjian antara deposan dan 

bank misalnya, sebulan atau dua bulan sebelum jangka waktu penarikan. 



25 
 

 
  

 

Penerbitan deposit on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama 

kurang dari 1 bulan. DOC diterbitkan atas nama.   

2.6 Aktiva Produktif   

       Aktiva bank terdiri dari aktiva produktif (earning assets) dan aktiva non 

produktif (nonearning assets). Menurut Sudirman (2000:24) “Penggunaan, 

penanaman, dan penempatan dana bank yang dapat mendatangkan penghasilan 

bagi sebuah bank disebut aktiva produktif”. Aktiva produktif merupakan aktiva yang 

dapat menghasilkan pendapatan sedangkan aktiva non produktif merupakan 

aktiva yang tidak menghasilkan pendapatan (laba/rugi). Aktiva produktif berfungsi 

untuk memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan oleh bank.   

       Komponen aktiva produktif bank terdiri atas kredit yang diberikan, 

penempatan pada bank lain, surat-surat berharga, dan penyertaan.  

       Menurut surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Aktiva Produktif adalah 

penanaman dana Bank baik dalam Rupiah maupun Valuta Asing dalam bentuk 

kredit, Surat Berharga, Penempatan Dana Antar Bank Penyertaan, termasuk 

komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif.  

a. Kredit yang diberikan  

       Menurut Kasmir (2008 : 72):  Asal mula kata kredit berasal dari kata credere 

yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seorang 

memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi 

si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang 

yang dipinjamkan pasti kembali.   
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       Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 

adalah:  Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga.   

1) Unsur-Unsur Kredit   

  Menurut Kasmir (2008:74) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian 

suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :   

a) Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang 

diberikan (berupa uang, barang, jasa) akan benar-benar diterima kembali di 

masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena 

sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang 

mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk 

mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang 

disalurkan.  

b) Kesepakatan  dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing 

pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan 

penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh 

kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.    

c) Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 

Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka panjang 

menengah atau jangka panjang.   

d) Risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang 

diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu 

dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat 
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terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya 

dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). 

Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak 

tertagih, demikian pula sebaliknya.   

e) Balas Jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa 

tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga 

dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi 

bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi 

hasil.   

2) Tujuan dan Fungsi Kredit   

       Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian 

kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.  

      Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :  

a) Mencari Keuntungan   

       Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. 

Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank 

sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada 

nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika 

bank terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank 

tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).   

b) Membantu Usaha Nasabah   

      Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. 

Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan 

dan memperluaskan usahanya.   
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c) Membantu Pemerintah   

       Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak 

perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti 

adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi 

pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut: 

(1) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan    bank   

(2) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar 

kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa 

yang beredar di masyarakat   

(3) Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai 

untuk keperluan ekspor.   

Kemudian di samping tujuan di atas, suatu fasilitas kredit memiliki fungsi 

sebagai berikut :   

a) Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang  

       Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang 

maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan 

sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut 

menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si 

penerima kredit.   

b) Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang   

       Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar 

dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang 

kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut 

akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.   
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c) Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang   

       Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur 

untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau 

bermanfaat.   

d) Meningkatkan Peredaran Barang   

      Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan 

jumlah barang yang beredar.   

e) Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi   

       Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi 

karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah 

barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian kredit dapat pula 

membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri 

sehingga meningkatkan devisa negara.   

f) Untuk Meningkatkan Gairah Berusaha  

      Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan 

berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.    

g) Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan.   

       Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama 

dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk 

membangun pabrik, maka pabrik tersebut akan membutuhkan tenaga kerja 

sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu, bagi 

masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkakan pendapatannya 
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seperti membuka warung atau menyewa rumah kontarakan atau jasa 

lainnya.   

h) Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional   

       Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling 

membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. 

Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di 

bidang lainnya.  

b. Surat Berharga  

       Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, Sekuritas 

Kredit atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari 

penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar 

uang, antara lain ;  

1) Sertifikat Bank Indonesia ( SBI ) 

      Sertifikat Bank Indonesia ( SBI )adalah surat berharga yaitu 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka 

waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga. SBI merupakan 

salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol 

kestabilan nilai Rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat 

menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Tingkat suku bunga yang 

berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar 

berdasarkan sistem lelang. Sejak awal Juli 2005, BI menggunakan 

mekanisme "BI rate" (suku bunga SBI), yaitu BI mengumumkan target 

suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan pada masa periode 

tertentu. BI rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku 

pasar dalam mengikuti pelelangan. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Surat_berharga&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Utang
https://id.wikipedia.org/wiki/Bunga
https://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Uang_primer&action=edit&redlink=1
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2) Surat Berharga Pasar Uang ( SBPU ) 

      Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) adlah surat berharga yang 

dikeluarkan oleh bank umum dan hanya dibeli oleh bank Indonesia dengan 

nilai nominal yang cukup besar. Tujuan adanya SBPU ini adalah 

menigkatkan likuiditas bank umum dan untuk menekan laju inflasi. 

3) Surat Berharga Komersial ( Commercial Papers )  

      Surat Berharga Komersial ( Commercial Papers ) adalah sekuritas 

dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta 

perusahaan. Biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi 

jangka panjang melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau untuk 

pengelolaan modal kerja. Dimana biasanya pula instrumen ini dibeli oleh 

lembaga keuangan karena nilai nominalnya terlalu besar bagi investor 

perorangan, dan termasuk dalam kategori investasi yang sangat aman 

sehingga imbal hasil dari surat berharga komersial ini juga rendah 

4) Sertifikat Reksadana  

      Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana/modal bagi 

sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen 

investasi yang tersedia di Pasar dengan cara membeli unit penyertaan 

reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh Manajer Investasi (MI) ke 

dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang 

ataupun efek/sekuriti lainnya dan sertifikat reksadana adalah bukti 

kepemilikan reksadana. 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Efek_(keuangan)
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_investasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Portofolio
https://id.wikipedia.org/wiki/Saham
https://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_uang
https://id.wikipedia.org/wiki/Efek_(keuangan)
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5) Medium Term Note (MTN) 

      surat utang jangka menegah atau lebih dikenal dengan istilah Medium 

Term Note (MTN) adalah surat utang yang memiliki jangka waktu antara 5 

hingga 10 tahun, meski masanya dapat hanya untuk 1 tahun.  

c. Penempatan  

      Penempatan dana pada bank lain adalah penempatan dana dalam bentuk 

interbank call money, tabungan, deposito berjangka, atau bentuk lain yang 

sejenis, yang dimaksud untuk memperoleh penghasilan. Penempatan pada 

bank lain juga dapat diartikan sebagai penempatan/tagihan atau simpanan milik 

bank dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank lain, baik yang melakukan 

kegiatan operasional di Indonesia maupun luar Indonesia baik untuk 

menunjang kelancaran transaksi antarbank maupun sebagai secondary 

reserve dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. 

       Penempatan pada bank lain disajikan di neraca sebesar nilai bruto tagihan 

bank. Dalam hal bank membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif 

(PPAP) untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian dari penanaman 

tersebut, maka penyisihan tersebut disajikan sebagai pos pengurang (offsetting 

account) dari pos penempatan tersebut.  

      Saldo penempatan pada bank lain dalam valuta asing dan penyisihannya 

dicatat dalam valutanya, sedangkan untuk keperluan laporan keuangan ke 

Bank Indonesia dan laporan keuangan publikasi, saldo valuta asing tersebut 

dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs laporan Bank 

Indonesia. Hal-hal berikut wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan 

keuangan yaitu: jenis dan jumlah penempatan, jenis valuta, jangka waktu dan 

suku bunga rata-rata. Kegiatan bank yang berkaitan dengan penempatan pada 
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bank lain adalah penempatan dana dalam bentuk interbank call money, 

tabungan, deposito berjangka, atau bentuk lain yang sejenis yang dimaksudkan 

untuk memperoleh penghasilan, dan pendapatan bunga atas penempatan dana 

serta pembentukan PPAP penempatan pada bank lain. 

Jenis penempatan pada bank lain antara lain: 

1).   Giro 

2).     Interbank call money  

Merupakan pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses kliring. 

Dalam transaksi kliring yang diselenggarakan oleh bank Indonesia setia hari 

kerja dan selalu saja ada yang kalah dan ada yang menang. Bagi bank yang 

kalah kliring apabila tidak dapat menutupi kekalahannya, maka akan terkena 

sangsi dari bank Indonesia. Oleh karena itu, agar tidak terkena sangsi akibat 

kekurangan likuiditas, bank tersebut dapat meminjam uang dari bank lain 

yang kita kenal dengan nama interbank call money atau call money. 

Pengertian call money itu sendiri adalah kredit atau pinjaman yang harus 

segera dilunasi/dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak 

pemberi dana (kreditor). Jangka waktu kredit berkisar antara 1 hari sampai 

dengan 7 hari. Pemberian call money dapat berbentuk one day call money 

dimana harus dilunasi dalam 1 hari. Call money dapat pula berbentuk two 

day call money dimana masa pelunasannya 2 hari. 
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3).  Tabungan 

Sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan 

sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek. 

4)     Deposit on call (Deposito berjangka harian) 

Deposito yang berjangka waktu minimal tiga hari dan paling lama kurang 

dari satu bulan. 

5).    Deposito berjangka 

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan 

dengan bank.  

6).  Sertifikat deposito 

Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah yang membolehkan pihak 

perbankan untuk menerbitkan sertifikat deposito sejak tahun 1971, maka 

sampai sekarang ini sertifikat deposito merupakan alternatif utama bagi 

pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. 

Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dengan nominal tertentu. Jangka 

waktunya pun bervariasi sesuai dengan keinginan bank. Pencairan sertifikat 

deposito dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Namun apabila investor 

memerlukan dana, maka dapat pula sertifikat deposito ini diperjualbelikan 

apakah kepada lembaga ataupun pihak umum. 

7).     Margin deposit 

Adalah sejumlah uang yang oleh bank melalui perjanjian pengikatan 

tertentu (ada yang hanya mekanisme blokir, ada yang pakai perjanjian gadai) 

digunakan sebagai jaminan pembayaran terhadap fasilitas kredit bank yang 

diberikan kepada debiturnya. Istilah margin menunjukkan bahwa bisa saja 
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jumlah uang yang dijaminkan itu berjumkah 10 %, 20% atau berapapun 

maksimal 100%. Jika lebih dari 100% biasanya istilah margin deposit tidak 

lagi digunakan, melainkan cash collateral. 

8).    Setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan 

9).     Dana pelunasan obligasi 

10).   Lain-lain yang memenuhi kriteria penempatan pada bank lain. 

d. Penyertaan  

     Dalam menyalurkan dananya kepada pihak lain, bank mempunyai banyak 

alternatif pilihan antara lain; penyaluran dana dalam jangka pendek dan jangka 

panjang. Penyaluran dana dalam jangka pendek diperlukan oleh bank untuk 

menjaga likuiditas jangka pendek dan sekaligus untuk mendapatkan keuntungan. 

Penyaluran dana jangka panjang antara lain adalah penyaluran dana dalam kredit 

jangka panjang dan penyertaan saham. Penyertaan saham tujuannya selain untuk 

mencari keuntungan yang berasal dari adanya kenaikan harga saham dan dividen 

juga untuk menguasai perusahaan, serta untuk menyelamatkan dana yang telah 

diberikan oleh bank debitur dengan cara mengambil alih sebagian atau seluruh 

saham debitur. 

       Penyertaan saham adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham 

perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka 

pendirian maupun ikut serta dalam operasi lembaga keuangan lain, termasuk 

penyertaan sementara dalam rangka restrukturisasi kredit dan lainnya. Bank 

menempatkan dana dalam penyertaan saham, tujuannya adalah untuk menguasai 

perusahaan dan mengendalikan perusahaan. Bank umumnya hanya 

diperkenalkan melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain di bidang 

keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, 
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serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan pada perusahaan lain di luar 

bidang keuangan dalam rangka restrukturisasi kredit. 

      Pencatatan penyertaan saham dicatat dengan menggunakan dua metode; 

yaitu metode biaya (cost method) dan metode ekuitas (equity method). Metode 

biaya adalah metode akuntansi yang mencatat investasi yang dilakukan oleh bank 

sebesar biaya perolehan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh saham 

perusahaan lain. Penghasilan atas penyertaan saham dengan metode biaya, akan 

diakui pada saat perusahaan mendistribusikan laba bersih (kecuali dividen saham) 

saham yang berasal dari laba setelah tanggal perolehan. Pendapatan atas 

penyertaan saham, diakui pada saat dibagikan dividen secara tunai. Dividen 

saham tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau penambahan nilai penyertaan. 

Nilai penyertaan akan sama selama tidak ada tambahan saham yang dimiliki bank. 

Penyertaan saham akan dikredit apabila : 

1. Penerimaan deviden yang merupakan keuntungan dari saldo laba periode 

sebelum penyertaan tersebut dilakukan. 

2. Penurunan nilai penyertaan yang disebabkan karena perusahaan menderita 

kerugian sangat material. 

Pembayaran deviden tidak diberikan dalam bentuk tunai, akan tetapi dalam 

bentuk saham, maka pembiayan deviden ini tidak mengubah pencatatan. 

Pembagian deviden akan berpengaruh pada harga perolehan saham per 

lembar. 
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2.7 Kinerja Operasional   

      Kegiatan operasional suatu bank pada dasarnya mempunyai tujuan yang 

sama dengan semua kegiatan ekonomi lainnya, yaitu memperoleh keuntungan. 

Keuntungan pokok perbankan adalah selisih bunga simpanan dengan bunga 

kredit atau pinjaman. Keuntungan ini dikenal dengan istilah spread based. Namun 

di samping keuntungan dari kegiatan pokok tersebut yang sebagian besar 

diperoleh dari bunga yang dihasilkan dari pemberian kredit, pihak perbankan juga 

dapat memperoleh pendapatan dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank 

lainnya.   

 

       Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan Bank 

dalam melakukan kegiatan operasionalnya adalah rasio biaya operasional dan 

pendapatan operasional atau Rasio BOPO. Rasio ini membandingkan antara 

jumlah biaya operasional dan pendapatan operasional bank. Biaya operasional 

meliputi biaya bunga dan biaya operasional lainnya. Sedangkan pendapatan 

operasional meliputi pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya. 

Mengingat kegiatan utama bank yang prinsipnya bertindak sebagai perantara, 

yaitu menghimpun dan menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat), maka 

biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil 

bunga.   

       BOPO, yaitu rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien 

biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga 

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya 
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operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total 

beban operasional lainnya.   

       Menurut Riyadi (2006:159) “BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya 

operasional dengan pendapatan operasional”. Semakin rendah tingkat rasio 

BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut karena lebih efisien 

dalam menggunakan sumber daya yang ada di bank.  

  

a) Biaya Operasional   

      Untuk menjalankan suatu usaha termasuk perbankan diperlukan sumber daya 

yang harus dikorbankan sebagai nilai pengganti untuk memperoleh keuntungan. 

Sumber daya ini pada umumnya dinilai dengan satuan uang. Dimana sumber daya 

yang dipergunakan seringkali disebut dengan biaya.   

       Menurut Mulyadi (2009 : 8) “Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang 

diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi 

untuk tujuan tertentu.  

Terdapat empat unsur pokok dalam pengertian di atas, yaitu :  

1) Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi  

2) Diukur dalam satuan uang  

3) Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi  

4) Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu  

Pengertian biaya operasional yang dikemukakan oleh Jusuf (2008:33)  

“Biaya operasional atau biaya operasi adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan 

langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas 

operasional perusahaan sehari-hari”  
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       Secara umum, biaya operasional diartikan sebagai biaya yang terjadi dalam 

kaitannya dengan operasi yang dilakukan perusahaan dan diukur dalam satuan 

uang. Dimana biaya operasi sering disebut juga sebagai operational cost atau 

biaya usaha.  

Menurut Dendawijaya (2009 : 111), berikut ini adalah komponen biaya 

operasional :  

1) Beban bunga adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk diberikan kepada 

nasabah penabung dan nasabah deposan yang besarnya ditentukan oleh bank 

dan diberikan kepada nasabah dalam satuan waktu tertentu, misalnya harian 

atau bulanan. Biaya ini yang paling besar porsinya terhadap biaya bank secara 

keseluruhan. Biaya ini harus diantisispasikan dalam oleh bank pada penutupan 

tahun buku atau pada tanggal laporan.   

2) Beban (pendapatan) penghapusan aktiva produktif berisi 

penyusutan/amortisasi/penghapusan yang dilakukan bank terhadap aktiva 

produktif bank. Pengelolaan dalam aktiva produktif merupakan sumber 

pendapatan bank yang digunakan untuk membiayai keseluruhan biaya 

operasional bank termasuk biaya bunga, biaya tenaga kerja, dan biaya 

operasional lainnya.   

3) Beban estimasi kerugian komitmen dan kontijensi berisi penyusustan 

amortisasi/penghapusan atas transaksi rekening administratif. Komitmen 

adalah kontrak perjanjian yang tidak dapat dibatalkan (Irrevocable) secara 

sepihak, dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama 

telah dipenuhi. Kontijensi adalah suatu keadaaan yang memungkinkan 

terjadinya tagihan atau kewajiban di masa yang akan datang.   
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4) Beban operasional lainnya berisi semua pengeluaran yang dilakukan bank 

untuk mendukung kegiatan operasionalnya yaitu berupa:   

a).  Beban Administrasi dan Umum, terdiri dari:   

1. Premi asuransi lainnya   

2. Penelitian dan pengembangan   

3. Sewa dan Promosi   

4. Pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)   

5. Barang dan jasa   

6. Penyusutan/amortisasi/penghapusan aktiva tetap dan inventaris dan 

amortisasi yang ditangguhkan.  

b) Beban Personalia, terdiri dari:   

1. Gaji dan upah   

2. Honorarium komisaris/dewan pengawas   

3. Pendidikan dan pelatihan   

c) Beban Penurunan Nilai Surat Berharga   

d) Beban Transaksi Valas   

e) Beban Lainnya : komisi/provisi dari transaksi derivatif, premi asuransi kredit, 

dan penjaminan dana pihak ketiga.  

b.)  Pendapatan Operasional   

Pendapatan adalah arus masuk sumber daya ke dalam suatu perusahaan 

dalam suatu periode dari penjualan barang atau jasa, dimana sumber daya  pada 

umumnya dalam bentuk kas, wesel tagih, atau piutang pendapatan yang tidak 

mencakup sumber daya yang diterima dari sumber-sumber selain dari operasi, 

seperti penjualan aktiva tetap, penerbitan saham atau peminjaman.  
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       Pendapatan merupakan salah satu komponen untuk menentukan besarnya 

laba yang diperoleh dalam suatu periode, ada beberapa definisi pendapatan, 

diantaranya menurut IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 23 (2009: 23) 

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari 

aktifitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut 

mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari penanaman modal”. 

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) (2008:181) 

menyatakan :  

Pendapatan (revenues) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode 

akuntansi dalam bentuk arus masuk atau penambahan aset atau penurunan 

kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi 

penanam modal.  

      Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan 

operasional adalah kenaikan manfaat ekonomis dalam bentuk arus masuk atau 

penambahan aset atau penurunan kewajiban yang timbul dari aktivitas operasional 

sebuah bank.  

       Menurut Dendawijaya (2009 : 111), berikut ini adalah komponen pendapatan 

operasional :  

1) Hasil bunga adalah pendapatan dari hasil bunga (dalam rupiah), baik dari 

pinjaman yang diberikan maupun dari penanamanpenanaman yang 

dilakukan oleh bank seperti giro, simpanan berjangka, obligasi, dan surat 

pengakuan utang lainnya.   

2) Provisi dan komisi adalah provisi dan komisi yang dipungut atau diterima 

oleh bank, dari berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti provisi kredit, 

provisi transfer, komisimpembelian/penjualan efek-efek, dan lainnya. Provisi 
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adalah sumber pendapatan bank yang akan diterima dan diakui sebagai 

pendapatan pada saat kredit disetujui oleh bank. Provisi merupakan 

prosentase tertentu (biasanya antara 0,5–1 persen dari limit kredit) yang 

harus dibayar oleh calon peminjam (dibayar sebelum kredit dicairkan). 

Komisi adalah pendapatan bank yang merupakan beban yang 

diperhitungkan kepada para nasabah bank yang menggunakan jasa bank.    

3) Pendapatan atas transaksi valuta asing lainnya adalah keuntungan yang 

diperoleh bank dari berbagai transaksi devisa, misalnya selisih kurs 

pembelian/penjualan valuta asing, selisih kurs karena konversi provisi, 

komisi, dan bunga yang diterima dari bankbank di luar negeri. Pendapatan 

yang timbul dari transaksi valuta asing biasanya berasal dari selisih kurs. 

Selisih kurs ini akan dimasukkan kedalam pos pendapatan dalam laporan 

laba rugi.   

4) Pendapatan lainnya adalah pendapatan lain yang merupakan hasil langsung 

dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan operasional bank yang tidak 

termasuk ke dalam rekening pendapatan di atas, misalnya deviden yang 

diterima dari saham yang dimiliki, pendapatan transaksi valuta asing, laba 

rugi penjualan surat berharga pasar modal, dan lain-lain.   

       Menurut  Putu dalam  Sudirman  (2000:190)  usaha bank  dalam 

meningkatkan rentabilitas dapat ditempuh dengan cara berikut :   

a) Meningkatkan pendapatan bank dengan cara memperbanyak jumlah 

aktiva produktif (seperti kredit, penanaman lain, dan penyertaan) dibanding 

dengan bentuk aktiva lainnya (seperti inventaris, rupa-rupa aktiva, kas, dan 

sejenisnya).   
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b) Pendapatan bank yang tinggi dengan biaya operasional yang rendah akan 

meningkatkan rentabilitas bank.   

c) Meningkatkan kualitas aktiva produktif sehingga meningkatkan 

pendapatan yang akhirnya meningkatkan rentabilitas.  

2.8 Hubungan Aktiva Produktif Terhadap Kinerja Operasional  

       Menurut Sudirman (2000) : Usaha bank dalam meningkatkan kinerja 

operasional dapat ditempuh dengan cara meningkatkan pendapatan bank dengan 

cara memperbanyak aktiva produktif seperti kredit yang diberikan dibanding 

dengan bentuk aktiva lainnya seperti inventaris, rupa-rupa aktiva, kas, dan 

sejenisnya.   

       Geriata (2010) “aktiva produktif berpengaruh negatif terhadap kinerja 

operasional”. Peningkatan aktiva produktif dibandingkan dengan aktiva lainnya 

akan meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang tinggi dengan biaya 

operasional yang rendah dapat menekan rasio BOPO. Rendahnya rasio BOPO 

menunjukkan kinerja bank berada pada tingkat efisiensi yang tinggi sehingga bank 

berada pada posisi sehat. Setiap kenaikan aktiva produktif maka akan 

menurunkan rasio kinerja operasional. Dengan demikian, tampak bahwa 

pertumbuhan aktiva produktif memiliki hubungan yang negatif dengan rasio 

BOPO.   

2.9 Hubungan  Dana Pihak Ketiga Terhadap Kinerja Operasional  

       Sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai dana pihak ketiga sangat 

besar pengaruhnya. Sumber dana yang didapatkan oleh bank akan disalurkan 

kembali oleh bank dalam bentuk kredit. Dengan penyaluran kredit tersebut bank 

akan memperoleh pendapatan dari bunga kredit yang dibayarkan oleh debitur ke 

bank. Dengan adanya pendapatan bagi bank, maka akan mempengaruhi laba 
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yang akan diperoleh oleh bank. Maka dengan kata lain, apabila dana pihak ketiga 

meningkat, maka kemungkinan pendapatan bank akan meningkat dan pada 

akhirnya akan mempengaruhi nilai BOPO.   

       Menurut Taswan (2008:215) : Dengan meningkatnya jumlah dana pihak ketiga 

sebagai sumber dana utama pada bank, bank menempatkan dana tersebut dalam 

bentuk aktiva produktif misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan 

memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank yang akan berdampak 

terhadap nilai BOPO bank.    

       Semakin tinggi dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito 

maka semakin tinggi biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank sehingga 

dapat mengakibatkan rasio BOPO mengalami peningkatan pula. Adapun faktor 

yang menyebabkan hal tersebut adalah :   

a. Tabungan sifatnya sangat labil. Hal ini dikarenakan pemegang tabungan 

dapat menarik dananya setiap saat tanpa adaya pemberitahuan terlebih 

dahulu kepada bank. Dengan sifatnya yang labil, dana tabungan digunakan 

lebih banyak untuk aktiva yang tidak produktif dengan jangka waktu yang 

relatif pendek.   

b. Deposito memiliki sifat yang semi tetap karena penarikannya berdasarkan 

tanggal jatuh temponya sehingga fluktuasinya dapat diantisipasi. Oleh karena 

itu, deposito lebih banyak digunakan untuk aktiva produktif berupa kredit. 

Deposito merupakan dana yang relatif mahal karena bunga yang diberikan 

kepada deposito biasanya lebih tinggi dari bunga tabungan. Apabila mampu 

mengelola dana deposito ini dengan baik, maka dana ini bisa menghasilkan 

pendapatan operasional yang lebih tinggi dari pada biaya operasional yang 
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dikeluarkan. Namun apabila sebaliknya, berarti pendapatan operasional yang 

dihasilkan tidak akan sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan.  

c. Dana pada rekening giro dapat ditarik setiap saat sama halnya dengan 

tabungan. Rekening giro bersifat fluktuatif sehingga sulit dianggarkan oleh 

bank dalam rangka pemanfaatannya untuk investasi. Akibatnya, suku bunga 

yang diberikan pada pemegang rekening giro relatif paling rendah bila 

dibandingkan dengan produk dana perbankan lainnya.   

Berdasarkan hal tersebut, maka pertumbuhan dana pihak ketiga yang 

signifian mempunyai pengaruh positif terhadap rasio BOPO pada bank.  

2.10  Penelitian Terdahulu  

       Berdasarkan hasil analisa beberapa sumber penelitian terdahulu yang terkait 

dengan penelitian ini yang akan digunakan sebagai acuan diantarannya: 

1. Penelitian yang dilakukan Fauziah (2016) Aktiva produktif berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap rasio BOPO Sedangkan dana pihak ketiga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap rasio BOPO Sehingga dapat dikatakan bahwa yang 

dominan berpengaruh terhadap rasio BOPO adalah dana pihak ketiga. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2006) pada PT Bank Mega Tbk 

menunjukkan bahwa aktiva produktif dan dana pihak ketiga mempunyai pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap rasio BOPO. Pengujian secara parsial menemukan 

bahwa penempatan pada bank lain, surat-surat berharga, kredit yang diberikan, 

penyertaan saham, deposito, dan giro berpengaruh tidak signifikan terhadap rasio 

BOPO pada PT Bank Mega Tbk. Sebaliknya, pertumbuhan tabungan memiliki 

pengaruh signifikan pada rasio BOPO pada PT Bank Mega Tbk 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Prawita dan Rahyuda (2003) menunjukkan hasil 

bahwa pertumbuhan aktiva produktif dan dana pihak ketiga mempunyai kontribusi 

yang bermakna terhadap rasio BOPO. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial 

aktifa produktif  berpengaruh tidak signifikan terhadap rasio BOPO. Sedangkan 

dana pihak ketiga, berpengaruh signifikan terhadap rasio BOPO pada Bank. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Nila Krisna Dewi dan I Wayan Suartana pada 

Lembaga Perkreditan Desa menunjukkan bahwa pertumbuhan aktiva produktif 

(kredit yang diberikan) dan dana pihak ketiga (tabungan dan deposito) secara 

simultan berpengaruh dan signifikan pada kinerja operasional (rasio BOPO) LPD 

di Kabupaten Badung periode 2003 2007. Sedangkan pengujian secara parsial 

menunjukkan bahwa hanya variabel pertumbuhan kredit yang diberikan yang 

secara parsial mempunyai pengaruh dan signifikan pada kinerja operasional (rasio 

BOPO) LPD di Kabupaten Badung. Sebaliknya, variabel pertumbuhan tabungan 

dan deposito tidak signifikan mempunyai pengaruh pada kinerja operasional (rasio 

BOPO) LPD di Kabupaten Badung periode 2003- 2007. 

5. Rosdyana (2005), yang melakukan penelitian pada PT BPR Pedungan 

menemukan bahwa pertumbuhan antar bank aktiva, kredit yang diberikan, 

tabungan, dan deposito secara bersama-sama mempunyai pengaruh bermakn 

dan signifikan terhadap rasio BOPO, PT BPR Pedungan. Hasil pengujian secara 

parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan antarbank aktiva dan pertumbuhan 

deposito berpengaruh tidak signifikan terhadap rasio BOPO sedangkan 

pertumbuhan kredit yang diberikan dan pertumbuhan tabungan berpengaruh 

signifikan terhadap rasio BOPO PT BPR Pedungan. 
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6. Penelitian yang dilakukan oleh Rahyuda dan Prawita (2003) menunjukkan hasil 

bahwa pertumbuhan aktiva produktif dan dana pihak ketiga mempunyai kontribusi 

yang bermakna terhadap rasio BOPO. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial 

menunjukkan bahwa pertumbuhan penempatan, pertumbuhan surat-surat 

berharga, pertumbuhan penyertaan, dan pertumbuhan deposito berpengaruh tidak 

signifikan terhadap rasio BOPO. Sebaliknya, pertumbuhan kredit yang diberikan, 

pertumbuhan giro, dan pertumbuhan tabungan berpengaruh signifikan terhadap 

rasio BOPO pada Bank Pembangunan Daerah Bali. 
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2.11 Kerangka Pikir  

      Secara sistematis kerangka pikir dalam penelitian ini terlihat pada gambar 

berikut :  

Gambar.2.1 Kerangka Fikir 
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2.13 Hipotesis 

 Berdasarkan teori yang dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang 

diajukan oleh peneliti adalah :   

1) Diduga bahwa Aktiva produktif dan dana pihak ketiga  berpengaruh 

secara parsial dan positif terhadap kinerja operasional pada PT. Bank 

Negara Indonesia Cabang  Makassar  

2) Diduga Aktiva produktif dan  Dana pihak ketiga berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja operasional pada PT. Bank Negara 

Indonesia Cabang Makassar. 

3) Diduga Dana pihak ketiga memiliki pengaruh dominan  terhadap 

kinerja operasional pada PT. Bank Negara Indonesia  Cabang  

Makassar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Dan Tempat Penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan pada  PT. Bank Negara Indonesia Cabang 

Makassar  yang terletak Jl.JEND SUDIRMAN NO.1 MAKASSAR. Adapun 

waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian di perkirakan selama (1) 

bulan  lebih terhitung mulai  bulan November-Desember 2018. 

3.2 Metode Penelitian. 

Adapun metode penelitian yang dapat digunakan yaitu metode  kuantitatif 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variable penelitian 

dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistic (Indrianto 

dan Supomo, 2011:12). 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan rencana yang telah  ditentukan 

maka diperlukan jenis dan sumber data sebagai berikut :  

3.4.1 Jenis data  

Data kuantitatif adalah data berupa angka-angka, dalam penulisan 

ini, data kuntitatif berupa data yang berhubungan dengan pembahasan 

skripsi.  
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3.4.2 Sumber Data  

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk kuantitatif  

baik yang bersifat dokumen atau laporan tertulis berupa data-data  

keuangan tentang aktiva produktif, dana pihak ketiga, dan kinerja  

operasional (BOPO). 

3.4 Populasi Dan Sampel 

     Menurut Arikunto (2010:173) “populasi merupakan keseluruhan subjek 

penelitian”. Sedangkan menurut Sugiyono (2010:80) populasi adalah “wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya”. Maka dari penjelasan para ahli tersebut, 

penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang    Makassar.  

Arikunto (2010:174) mengemukakan bahwa “sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti”. Maka  data sampel dalam penelitian ini 

adalah data-data keuangan yang dibutuhkan dari PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang  Makassar. 

3.5  Uji Asumsi Klasik  

         Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-

variabel yang dipakai dalam penelitian ini banyak atau tidak kemudian 

dianalisis menggunakan analisis regresi.. Menurut Sunyoto (2009:79) 

bahwa, “uji asumsi klasik meliputi multikolinearitas, heteroskedastisitas, 

normalitas, dan autokorelasi”.  

3.5.1 Uji Multikolineritas   
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         Uji Multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Uji 

multikolinearitas diterapkan pada persamaan yang memasukkan 

beberapa variabel bebas secara bersama – sama. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Cara 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi 

adalah sebagai berikut :   

1) Menganalisis matrik korelasi variabel bebas. Jika korelasinya cukup 

tinggi atau di atas 0,90 maka merupakan indikasi adanya 

multikolinearitas.  

2) Dapat dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya, Varian Inflation Factor 

(VIF). Menurut Ghozali (2006 : 91) “Jika nilai tolerance < 0,10 atau = 

nilai VIF > 10 berarti menunjukkan adanya multikolinearitas”.  

3.5.2 Uji Heteroskedastisitas   

        Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut 

Ghozali (2006 : 105) bahwa “cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID)”.  
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3.5.3 Uji Normalitas  

         Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu, dengan melihat Normal 

Probability Plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan 

ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Menurut 

Ghozali (2006 : 110)  

“Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan 

data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya”.  

3.5.4 Uji Autokorelasi  

        Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah 

autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi 

tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Salah satu ukuran dalam 

menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-

Watson  

(DW), dengan ketentuan sebagai berikut:  

1) Terjadi autokoreloasi positif jika nilai DW dibawah -2 (DW<-2).   

2) Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada di antara -2 dan +2 

atau -2 < DW < +2.  

3) Terjadi autokorelasi negative jika nilai DW di atas +2 atau DW > +2.  
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3.6  METODE ANALISIS 

 1.  Analisis Regresi Linear Berganda   

        Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear 

antara dua atau lebih variabel bebas (x1, x2,….xn) dengan variabel terikat (Y). 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat apakah masing-masing variabel bebas berhubungan positif 

atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai 

variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan 

biasanya berskala interval atau rasio. Persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut:  

Adapun pengolahan analisis regresi berganda menggunakan 

program komputer IBM SPSS 16.0. for windows  sbb. 

 

  

Dimana : 

Y = Kinerja Operasional 

a = Konstanta 

b1, b2 = koefisien regresi 

x1 = aktiva produktif 

x2 = dana pihak ketiga 

e = error 
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3.7  UJI HIPOTESIS 

3.7.1 Uji Parsial (Uji t) 

          Untuk hipotesis yang bersifat parsial menggunakan alat analisis uji t.  

Menurut Ghozali (2006 : 84) “Uji ini pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel terikat”. Langkah-langkah pengujian yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2010:96) sebagai berikut:   

a. Perumusan Hipotesis  

H0 : ρ = 0, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat.  

Ha : ρ ≠  0, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat.  

b. Menentukan tingkat signifikansi (α), yaitu sebesar 5%.  

1) Bila thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima  

2) Bila thitung < ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak   

c. Membuat Kesimpulan  

1) Bila thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang menyatakan 

bahwa variabel bebas secara parsial mempengaruhi variabel 

terikat.  

2) Bila thitung < ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak, yang menyatakan 

bahwa variabel bebas secara parsial tidak mempengaruhi variabel 

terikat. 
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3.8 Definisi Operasioanal 

 3.8.1 Definisi Operasional  

       Menurut Sugiyono (2012:31) “Definisi operasional adalah penentuan 

konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang 

dapat diukur”. Agar tidak terjadi perbedaan persepsi variabel yang diteliti, 

maka perlu dikemukakan variabel secara operasional. Variabel yang 

dimaksud adalah:  

a. Aktiva Produktif   

      Aktiva produktif adalah semua penanaman dana dalam rupiah dan 

valuta asing yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan sesuai 

dengan fungsinya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

Cabang Makassar. 

b. Dana Pihak Ketiga   

       Dana pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat 

kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar 

berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, 

sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu.  

c. Kinerja Operasional (BOPO)   

       Kinerja operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur banyaknya 

biaya operasional yang dikeluarkan dalam menghasilkan pendapatan 

operasional pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Makassar. 

3.8.2 Pengukuran Variabel  

       Dalam penelitian ini, yang menjadi dasar pengukuran variabel-variabel 

yang diteliti adalah :  
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a. Aktiva Produktif pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

Cabang makassar mencakup kredit yang diberikan. Pengukuran dalam 

aktiva produktif dilihat dari kredit yang diberikan, surat berharga, 

penyertaan, dan penempatan  dalam neraca pada Bank Negara 

Indonesia selama Tahun 2007-2017 dengan skala pengukuran dalam 

skala rupiah.   

b. Pengukuran pada dana pihak ketiga mencakup simpanan giro, 

tabungan, dan deposito pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk. Cabang Makassar selama tahun 2008-2017 dengan skala 

pengukuran dalam skala Rupiah.   

c. Kinerja operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur banyaknya 

biaya operasional yang dikeluarkan dalam menghasilkan pendapatan 

operasional pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Cabang 

Makassar . Rasio ini diperoleh dari perbandingan antara beban 

operasional (beban bunga, beban personalia,  beban umum dan 

administrasi, dan beban lainnya)  dengan pendapatan operasional  

(pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya)  selama  

tahun 2008-2017 yang dinyatakan dengan persentase (%).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut “BNI” 

atau “Bank”) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral 

dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. 

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI 

ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi 

Bank Umum Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank yang diberi 

mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam 

pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank 

Negara Indonesia 1946. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 

April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi 

Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum 

menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, 

dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita 

Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan 

No. 1A. 

BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama 

yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa 

Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat 

struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, 
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BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi 

oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, 

dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. 

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 

tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI 

telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta 

No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., 

notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat 

Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 

Desember 2008 Tambahan No. 29015. 

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain 

tentang penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Akta 

No. 35 tanggal 17 Maret 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H. telah mendapat 

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 

dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015. 

Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik 

Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu 

maupun institusi, domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai Bank 

nasional terbesar ke-4 di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit 

maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial 

secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni Bank 
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BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI 

Remittance. 

BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas 

pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Beberapa 

produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah 

sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun 

4.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada  PT. Bank Negara Indonesia Cabang 

Makassar  yang terletak Jl.JEND SUDIRMAN NO.1 MAKASSAR. Adapun waktu 

yang digunakan untuk melakukan penelitian di perkirakan selama (1) bulan  lebih 

terhitung mulai  bulan November-Desember 2018. 

4.3  Visi Dan Misi  

 Visi. 

            “Menjadikan lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kerja”. 

Misi. 

a. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada 

seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama. 

b. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. 

c. Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan 

untuk berkarya dan berprestasi. 

d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan 

komunitas. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola 

perusahaan yang baik. 
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4.4  Kegiatan Perusahaan 

Kegiatan Perusahaan Seperti halnya dengan perbankan lainnya yang ada 

di Indonesia, guna mencapai efisiensi dan efektifnya Bank Negara Indonesia 

menyediakan berbagai fasilitas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya 

sebagai penyedia jasa keuangan bagi masyarakat luas. Pada dasarnya produk 

dan jasa pelayanan yang diberikan oleh Bank Negara indonesia dapat 

dikategorikan dalam tiga kategori yaitu: 

 4.4.1 Penghimpunan dana masyarakat (Funding) yang terdiri atas: 

 4.4.1.1Tabungan BNI  

a. Tabungan BNI Taplus  

Merupakan salah satu produk yang diminati karena tabungan ini 

memberikan suku bunga yang progresif yaitu suku bunga di bawah 

Rp.1.000.000,- bunganya 0 persen, Rp.1.000.000, sampai dengan 

50.000.000,- bunganya sebesar 0,7 persen, Rp.50.000.000 sampai 

dengan Rp.500.000.000,- bunganya sebesar 0,85 persen, 

Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,- bunganya sebesar 

1,2 persen dan di atas Rp.1.000.000.000,- sebesar 2 persen serta 

dilengkapi Kartu ATM atau kartu Debit dapat digunakan untuk melakukan 

transaksi di luar negeri di merchant-merchant yang berlogo MasterCard, 

Mendapatkan promo diskon di berbagai merchant seperti 

restoran, department store dan lainnya yang bekerja sama dengan Bank 

BNI,  difasilitas e-banking sehingga dapat memudahkan nasabah untuk 

melakukan transaksi dengan mudah. Adapun persyaratan untuk memiliki 

jenis tabungan BNI Taplus diuraikan sebagai berikut : 
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a. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan BNI. 

b. Melampirkan kartu identitas, seperti KTP, SIM atau paspor. 

c. Setoran awal minimal Rp 500 ribu untuk wilayah Jabodetabek dan 

Rp 250 ribu di luar Jabodetabek. 

d. Setoran selanjutnya minimal Rp 5.000. 

e. Dikenakan biaya administrasi bulanan sebesar Rp 11 ribu. 

f. Minimum saldo di rekening sebesar Rp 150 ribu. 

b . Tabungan BNI Taplus Bisnis 

Tabungan BNI Taplus Bisnis merupakan produk tabungan yang 

ditujukan untuk nasabah yang memiliki usaha, baik perorangan maupun 

individu. Jenis tabungan ini juga dilengkapi dengan fitur dan fasilitas yang 

dapat memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi bisnis. Apa saja 

keuntungannya yang didapatkan dari BNI Taplus Bisnis? Berikut di 

antaranya: 

a. Mendapatkan kartu Debit dengan limit yang tinggi. 

b. Dapat mengetahui rincian transaksi yang tercetak lengkap di buku 

tabungan. 

c. Mendapat info cash flow setiap akhir bulan. 

d. Mendapatkan fasilitas notifikasi transaksi melalui SMS. 

e. Mendapatkan fasilitas Automatic Transfer System Online (ATS 

Online)/Sweep Account. 

f. Suku bunga sebesar: 

a. Kurang dari Rp 5 juta mendapatkan 0 persen 
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b. Rp 5 juta-100 juta mendapatkan 1 persen 

c. Rp 100 juta-1 miliar mendapatkan 1,5 persen 

d. Di atas Rp 1 miliar mendapatkan suku bunga sebesar 2,25 persen 

➢ Lalu apa saja persyaratannya untuk memiliki jenis tabungan ini? 

a. Melampirkan identitas diri yang disertakan dengan surat keterangan 

domisili. 

b. Melampirkan dokumen usaha seperti ijin usaha, NPWP, akta 

pendirian, dan lainnya. 

c. Melampirkan tanda bukti dari pejabat berwenang. 

d. Setoran awal minimal Rp 1 juta. 

e. Setoran selanjutnya Rp 5.000. 

f. Biaya administrasi bulanan Rp 10 ribu per bulan. 

c. Tabungan Taplus Muda 

 Tabungan BNI yang satu ini khusus diperuntukkan bagi kaum muda dari 

usia 15 hingga 25 tahun. Berikut persyaratannya untuk memiliki tabungan 

BNI Taplus Muda, Untuk nasabah berusia 15-17 tahun, belum menikah dan 

belum memiliki kartu identitas: 

a. Mengisi formulir pembukaan rekening yang turut ditandatangani orangtua. 

b. Melampirkan fotocopy akte kelahiran, kartu pelajar atau paspor. 

c. Melampirkan fotocopy bukti identitas diri dari orangtua. 

d. Mengisi formulir e-statement. 
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➢ Untuk nasabah berusia 17-25 tahun: 

a. Mengisi formulir pembukaan rekening. 

b. Membawa identitas diri asli dan melampirkan copy-nya. 

c. Mengisi Formulir Data Pemberi Dana jika pekerjaan nasabah adalah 

mahasiswa atau ibu rumah tangga. 

d. Mengisi formulir e-statement. 

➢ Biaya dan keuntungan yang didapatkan: 

a. Setoran awal Rp 100 ribu. 

b. Dana mengendap Rp 50 ribu. 

c. Biaya administrasi bulanan Rp 5.000. 

d. Mendapatkan fasilitas e-banking. 

e. Mendapatkan fasilitas notifikasi via SMS. 

f. Suku bunga tinggi, yaitu: 

• Rp 1 juta hingga Rp 10 juta, sebesar 0,5 persen 

• Rp 10 juta hingga Rp 50 juta, sebesar 0,75 persen 

• Rp 50 juta hingga Rp 100 juta, sebesar 1 persen 

• Di atas Rp 100 juta, sebesar 1,25 persen. 

d. BNI Haji 

Jenis tabungan yang satu ini tentu saja bertujuan untuk mewujudkan 

impianmu beribadah ke Tanah Suci. Berikut keuntungan tabungan BNI Haji 

yang akan kamu dapatkan: 

a. Memiliki fitur Autodebet, jadi calon jamaah haji dapat mengetahui 

kapan dananya terkumpul untuk berangkat haji. 

b. Gratis biaya administrasi. 

c. Gratis biaya pembukaan dan penutupan rekening. 
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d. Gratis premi perlindungan asuransi jiwa karena kecelakaan sebesar 

nilai BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). 

e. Ahli waris mendapatkan beasiswa maksimal Rp 30 juta. 

➢ Lalu, apa saja persyaratan membuka rekening tabungan BNI Haji? 

a. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening. 

b. Melampirkan fotokopi identitas diri seperti KTP, SIM, atau Paspor. 

c. Setoran awal minimal Rp 500 ribu. 

d. Setoran selanjutnya sebesar Rp 5.000. 

e. Tabunganku 

Seperti yang dikutip dari website Bank Indonesia, TabunganKu 

bertujuan untuk menumbuhkan budaya menabung masyarakat Indonesia. 

Sebagai salah satu bank milik pemerintah, tentu saja Bank BNI memiliki 

produk TabunganKu. Nah, untuk memiliki jenis tabungan ini, berikut 

persyaratan dan keuntungannya: 

a. Mengisi formulir pembukaan rekening TabunganKu. 

b. Membawa identitas diri asli dan melampirkan copy-nya. 

c. Setoran awal minimal Rp 20 ribu. 

d. Setoran seterusnya minimal Rp 10 ribu. 

e. Bebas biaya administrasi bulanan. 

4.4.2 Deposito BNI 

4.4.2.1 Deposito Rupiah  

Merupakan simpanan deposito BNI dengan suku bunga kompetitif 

memberikan kenyamanan dan keamanan dalam investasi dana dengan 

keleluasaan dalam memilih jangka waktu Deposito BRI, mulai dari 

1,2,3,6,12,18, dan 24 bulan dengan bebas biaya administrasi serta pencairan 

https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/gimtab/Contents/Default.aspx
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sebagian nominal deposito BNI tanpa merubah nomor rekening yang dapat 

dilakukan disetiap unit kerja BNI lainnya. 

4.4.2.2 Deposito Valas  

Adalah deposito BNI  yang memberikan kenyamanan invetasi bagi 

deposan dalam mata uang asing dengan jangka waktu mulai dari 

1,2,3,6,12,18, dan 24 bulan dimana Suku bunga yang kompetitif dan bebas 

biaya administrasi serta dapat dilakukan dalam delapan mata uang: USD, 

EUR, SGD, JPY, AUD, GBP, HKD, dan CNY.  

4.4.2.3 Deposit On Call  

Merupakan produk deposito yang menawarkan investment gain yang tinggi 

dengan jangka waktu satu hari sampai 29 hari dapat dilakukan pada tiga matat 

uang: rupiah, USD, dn EUR dimana tingkat suku bunga yang kompetitif.  

4.4.3 Giro BNI 

 4.4.3.1 Giro Rupiah 

 Merupakan simpanan yang dapat mempermudah transaksi bisnis 

dan keuangan para nasabah secara online dilebih 7000 unit kerja online 

yang tersebar di seluruh Indonesia atau dengan mempergunakan cek dan 

bilyet giro.  

4.4.3.2 Giro Valas  

Adalah produk giro dari BNI dalam bentuk lima mata uang asing: 

USD, EUR, SGD, JPY, AUD dan transaksi secara online dilebih dari 7000 

unit kerja online yang tersebar di seluruh Indonesia.  
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4.5 Struktur Organisasi Perusahaan  

Struktur organisasi merupakan suatu pedoman setiap fungsi-fungsi dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang bersangkutan. 

Penyusunan struktur organisasi dimaksudkan agar setiap fungsi-fungsi di dalam 

organisasi dapat bekerja secara efektif sesuai tugas dan wewenang yang 

diberikan dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan. Dalam melaksanakan kegiatan utamanya, PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Makassar menggunakan sejumlah karyawan yang 

mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan 

agar setiap bagian dapat mengetahui tugas yang harus dilaksanakan sehingga 

semua kegiatan dapat berjalan lancar dan akhirnya dapat mencapai target yang 

sudah ditetapkan perusahaan. Untuk itu, perusahaan perlu membuat suatu 

struktur organisasi agar dapat menentukan posisi setiap bagian sehingga masing-

masing bagian dapat terkoordinir dengan baik. Penetapan struktur organisasi 

harus disesuaikan dengan tingkat pekerjaan secara jelas dan tegas, sehingga 

wewenang dan tanggung jawab menjadi jelas. Sebaliknya, apabila struktur 

organisasi tidak ditetapkan dengan jelas dan tegas, maka akan terjadi 

kesimpangsiuran dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab. Stuktur 

organisasi pada dasarnya merupakan alat kontrol bagi semua aktivitas untuk 

mencapai tujuan. Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar dapat dilihat pada bagian lampiran.  
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4.6 Deskripsi Data atas variabel Penelitian 

4.6.1 Aktiva Produktif 

Komponen aktiva produktif  pada Bank Negara Indonesia mencakup 

pertumbuhan kredit yang diberikan, surat berharga, penyertaan, penempatan. 

Pengukuran dalam aktiva produktif dilihat dari pertumbuhan kredit yang diberikan, 

surat berharga, penyertaan, dan penempatan.  

 Pada hakikatnya pertumbuhan aktiva produktif tidak lepas dari peran 

pertumbuhan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga yang disimpan oleh perbankan 

akan disalurkan oleh bank untuk kegiatan produktif baik pada pasar portofolio 

maupun pada pasar sektor riil. Kegiatan ini akan menghasilkan pendapatan bagi 

bank melalui interest income. Untuk lebih jelasnya mengenai pertumbuhan aktiva 

produktif diuraikan dalam tabel 1 berikut: 
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Tabel 1. Perkembangan Aktiva Produktif pada PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Makassar Per Semester 2003-2017 

  

Sumber: Bank Negara Indonesia 2018 

 

KREDIT YANG 

DIBERIKAN

SURAT 

BERHARGA
PENETAPAN PENYERTAAN JUMLAH 

Jun-03                 24,142,231                   7,670,606                      808,277                      115,221 32,774,108               

Des-03                 27,718,862                 24,485,760                      437,340                        95,653 52,775,571               

Jun-04                 31,163,930                 19,467,631                      791,821                        95,377 51,556,898               

Des-04                 39,510,744                 11,805,072                        15,026                      149,903 51,519,067               

Jun-05                 41,331,925                 22,440,813                      422,542                      110,219 64,344,003               

Des-05                 48,193,170                 15,402,241                      351,869                      102,415 64,088,382               

Jun-06                 51,418,190                 16,521,260                   1,814,200                      102,092 69,894,611               

Des-06                 61,625,909                 17,307,590                   3,573,299                        86,994 82,632,844               

Jun-07                 69,489,552                 13,134,307                   3,613,310                      134,451 86,410,854               

Des-07                 74,287,765                 17,631,306                   4,318,958                      141,364 96,418,810               

Jun-08                 76,662,035                 13,378,337                   1,539,827                      149,884 91,769,683               

Des-08                 82,217,962                 16,864,429                   3,738,812                      158,495 103,019,481             

Jun-09                 80,233,819                   9,019,407                   7,166,921                      178,245 96,638,357               

Des-09                 96,717,423                 37,603,928                      195,100                      198,848 134,755,447             

Jun-10               111,686,976                   8,513,787                   1,448,934                      108,954 121,798,981             

Des-10               135,237,036                 37,109,737                      406,556                      159,829 172,953,671             

Jun-11               147,152,491                 21,802,200                      382,916                      199,774 169,578,076             

Des-11               165,692,141                 36,520,788                   1,292,394                      188,954 203,735,155             

Jun-12               216,301,029               134,991,971                 25,329,308                      180,160 376,843,529             

Des-12               244,026,984               146,202,216                 21,459,351                          7,533 411,737,328             

Jun-13 252,025,124             145,555,123                                  756,234 54,993                      398,432,900             

Des-13 267,345,124             152,342,440             123,456                    124,345                    419,976,974             

Jun-14 229,512,111             157,214,670             27,123                      134,563                    386,930,258             

Des-14 305,251,237             142,333,298             1,332,345                 1,378,234                 450,337,088             

Jun-15 335,123,451             123,567,056             38,450                      134,554                    458,905,667             

Des-15 354,241,023             162,340,123             56,234                      342,445                    517,022,164             

Jun-16 367,116,667             178,923,254             645,756                    225,345                    546,953,544             

Des-16 388,235,123             180,734,254             559,234                    229,002                    569,800,318             

Jun-17 456,870,098             185,524,132             67,745                      456,223                    642,961,085             

Des-17 551,025,452             221,012,223             80,234                      459,112                    772,620,091             

TOTAL 5,331,555,584          2,277,419,959          82,793,572               6,203,181                 7,699,184,945          

RATA-RTA 177,718,519             75,913,999               2,759,786                 206,773                    256,639,498             

TAHUN

AKTIVA PRODUKTIF
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Berdasarkan tabel 1 diatas terlihat bahwa rata-rata jumlah pertumbuhan 

Aktiva Produktif pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Makassar pada kredit yang diberikan mencapai Rp.177.718.519,- surat berharga 

mencapai Rp.75.913.999,- penetapan mencapai Rp.2.759.786,- dan penyertaan 

mencapai Rp.206,773,- dari tahun 2003 sampai dengan 2017 serta pertumbuhan 

Aktiva Produktif mengalami peningkatan yang signifikan yaitu pada periode 

desember 2017 mencapai Rp.772.620.091,- hal ini ditunjang dengan besarnya 

nilai pada keredit yang diberikan dan surat berharga. 

4.6.2 Dana Pihak Ketiga 

Dana pihak ketiga merupakan kelebihan dana yang dimiliki oleh masyarakat 

yang tidak digunakan untuk kepentingan konsumsi yang disimpan dibank. Bagi 

masyarakat menyimpan uang dibank selain untuk kepentingan keamanan dan 

berjaga-jaga juga dilandasi oleh alasan spekulatif. Bunga tabungan ataupun  

deposito yang ditetapkan perbankan merupakan faktor daya tarik tersendiri buat 

nasabah untuk menyimpan uang mereka di bank, tentunya tanpa mengabaikan  

dan memperhatikan track record bank tersebut dalam mengelola simpanan 

mereka.  

Pada Bank Negara  Indonesia dana pihak ketiga dikelompokkan pada tiga 

golongan yakni simpanan giro, tabungan, dan deposito. Tentunya diferensiasi 

produk perbankan ini memiliki motif tersendiri. Simpanan Giro lebih banyak 

digunakan untuk kepentingan transaksi cepat dan mudah, tabungan lebih banyak 

digunakan untuk kepentingan berjaga–jaga dan menyimpan kekayaan sedangkan 

simpanan deposito lebih banyak digunakan untuk kepentingan spekulasi dan 
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investasi jangka pendek. Tentunya diferensiasi produk perbankan secara alamiah 

akan mengelompokkan nasabahnya menurut kepentingannya.  

Namun yang lebih penting bagi Bank Negara Indonesia memperhatikan 

kepentingan dan kepuasan nasabah merupakan prioritas utama tentunya tanpa 

mengabaikan motif mendapatkan keuntungan yang wajar bagi perusahaan. 

Tindakan ini akan mendorong semakin meningkatnya kepercayaan dan loyalitas 

nasabah yang pada tiga tahun terakhir terus meningkat.  Untuk lebih jelasnya, 

berikut disajikan data perkembangan dana pihak ketiga pada PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar selama lima belas tahun terakhir  

(2003-2017). 
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Tabel 2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga pada PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Makassar Per Semester 2003-2017 

 

Sumber: Bank Negara Indonesia 2018 (data diolah) 

Berdasarkan tabel 2 di atas menujukan bahwa  perkembangan Dana Pihak 

Ketiga pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar dari 

tahun 2003 sampai dengan 2017 terjadi berubahan angka yang sangat signifikan 

yaitu pada periode juni 2015 dengan angka tertinggi untuk simpanan giro 

mencapai Rp. 576.576.243,  simpanan tabungan pada periode desember 2017 

dengan angka tertinggi Rp. 195.223.033, dan deposito tertinggi terjadi pada 

periode desember 2017 dengan angka sebesar Rp. 188.212.345,- sedangkan 

SIMPANAN GIRO SIMPANAN TABUNGAN DEPOSITO

Jun-03  Rp                     29.437.551  Rp                     19.834.842  Rp                     91.400.391 140.710.558Rp                   

Des-03  Rp                     31.205.917  Rp                     22.304.803  Rp                   106.242.553 159.791.231Rp                   

Jun-04  Rp                     27.326.048  Rp                     24.681.656  Rp                   106.056.942 158.102.788Rp                   

Des-04  Rp                     24.901.714  Rp                     29.926.190  Rp                   100.757.884 155.624.114Rp                   

Jun-05  Rp                     27.980.606  Rp                     32.546.064  Rp                     97.198.645 157.763.824Rp                   

Des-05  Rp                     29.007.415  Rp                     41.307.433  Rp                     81.747.939 152.101.480Rp                   

Jun-06  Rp                     31.216.239  Rp                     43.534.956  Rp                     70.180.633 144.970.704Rp                   

Des-06  Rp                     28.904.192  Rp                     53.533.402  Rp                     68.885.972 151.362.626Rp                   

Jun-07  Rp                     31.712.896  Rp                     49.541.777  Rp                     75.289.993 156.583.909Rp                   

Des-07  Rp                     31.228.043  Rp                     47.153.178  Rp                     96.464.748 174.885.396Rp                   

Jun-08  Rp                     29.448.010  Rp                     46.999.579  Rp                     92.094.722 168.581.922Rp                   

Des-08  Rp                     35.450.121  Rp                     60.303.561  Rp                     83.539.150 179.332.627Rp                   

Jun-09  Rp                     34.660.735  Rp                     65.582.797  Rp                     73.507.255 173.790.765Rp                   

Des-09  Rp                     52.048.475  Rp                     85.358.814  Rp                     78.535.764 215.983.215Rp                   

Jun-10  Rp                     43.759.349  Rp                     93.314.454  Rp                     69.837.227 206.951.375Rp                   

Des-10  Rp                     53.265.848  Rp                     94.954.012  Rp                   103.233.269 251.493.658Rp                   

Jun-11  Rp                     47.302.486  Rp                     97.127.000  Rp                   105.661.376 250.131.574Rp                   

Des-11  Rp                     53.882.457  Rp                   113.795.011  Rp                   117.658.029 285.376.393Rp                   

Jun-12  Rp                     73.336.190  Rp                   113.752.253  Rp                   139.489.543 326.619.066Rp                   

Des-12  Rp                     68.372.347  Rp                   133.585.356  Rp                   160.254.451 362.253.418Rp                   

Jun-13 58.456.123Rp                      Rp                   137.234.332  Rp                   162.123.321 357.855.223Rp                   

Des-13 72.256.123Rp                     145.354.223Rp                   167.231.342Rp                   384.883.319Rp                   

Jun-14 67.237.456Rp                     167.332.123Rp                   169.221.432Rp                   403.832.825Rp                   

Des-14 76.234.124Rp                     178.342.557Rp                   172.123.456Rp                   426.742.135Rp                   

Jun-15 576.576.243Rp                   180.331.221Rp                   175.321.223Rp                   932.270.868Rp                   

Des-15 79.342.143Rp                     183.222.231Rp                   178.230.779Rp                   440.837.518Rp                   

Jun-16 65.456.385Rp                     185.210.231Rp                   180.213.321Rp                   430.922.486Rp                   

Des-16 80.354.435Rp                     189.331.321Rp                   182.112.332Rp                   451.840.821Rp                   

Jun-17 78.341.332Rp                     190.114.102Rp                   185.221.324Rp                   453.719.674Rp                   

Des-17 85.342.114Rp                     195.223.033Rp                   188.212.345Rp                   468.820.592Rp                   

TOTAL 2.024.043.117Rp                  3.020.832.512Rp                  3.678.047.361Rp                  8.724.136.104Rp                  

Rata-rata 67.468.104Rp                     100.694.417Rp                   122.601.579Rp                   290.804.537Rp                   

DANA PIHAK KETIGA
TAHUN JUMLAH
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dana pihak ketiga untuk angka terendah simpanan giro terjadi pada periode 

desember 2004 dengan angka Rp. 24.901.714,- nilai terendah smpanan tabungan 

terjadi pada periode juni 2003 dengan angka 19.834.842,- dan deposito terendah 

terjadi pada periode desember 2006 dengan angka Rp. 68.885.972,- sedangkan 

rata-rata dana pihak ketiga mengalami peningkatan yaitu pada simpanan giro 

sebesar Rp. 67.468.104,- simpanan tabungan Rp. 100.694.417,- dan deposito 

sebesar Rp. 122.601.579. 

 4.6.3 Analisi Rasio BOPO 

     Rasio BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional yang di keluarkan 

oleh perusahaan terhadap pendapatan yang didapat atas kegiatan opersional 

perusahaan pada waktu tertentu. Bank Negara  Indonesia sebagaimana 

perusahaan lain untuk dapat tetap bersaing pada industri perbankan dituntut untuk 

selalu efisien dan efektif. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat 

seberapa efisien suatu perusahaan dalam menjalankan bisnis dapat dilihat dari 

seberapa besar perusahaan menggunakan biaya dalam menjalan kegiatan 

bisnisnya relatif semakin kecil rasio penggunaan biaya atas pendapatan maka 

dapat dikatakan cenderung perusahaan itu semakin efisien dan efektif dalam 

mengelola kegiatan bisnis. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio BOPO 

yaitu:   
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Tabel 3. Rasio BOPO pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Makassar Per Semester Tahun 2003-2017 

   

Sumber: Bank Negara Indonesia 2018 (data diolah) 

Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa biaya operasinal yang dikelurkan 

oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar  mengalami 

peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun sejak tahun 2003 sampai dengan 

2017 yang jika di rata-ratakan mencapai Rp.158.088.614,-  sedangkan 

pendapatan operasional yang diperoleh perusahaan berfluktuasi  yang jika di rata-

TAHUN BIAYA OPERASIONAL
PENDAPATAN 

OPERASIONAL

KINERJA OPERASIONAL 

(RASIO BOPO)

Jun-03  Rp              26,956,729  Rp              32,736,335 82.34%

Des-03  Rp              27,858,249  Rp              52,737,615 52.82%

Jun-04  Rp              32,051,128  Rp              51,518,759 62.21%

Des-04  Rp              39,675,673  Rp              51,480,745 77.07%

Jun-05  Rp              41,864,686  Rp              64,305,499 65.10%

Des-05  Rp              48,647,454  Rp              64,049,695 75.95%

Jun-06  Rp              53,334,482  Rp              69,855,742 76.35%

Des-06  Rp              65,286,202  Rp              82,593,792 79.04%

Jun-07  Rp              72,327,313  Rp              86,371,620 83.74%

Des-07  Rp              78,748,087  Rp              96,379,393 81.71%

Jun-08  Rp              78,351,746  Rp              91,730,083 85.42%

Des-08  Rp              85,115,269  Rp            102,979,698 82.65%

Jun-09  Rp              87,578,985  Rp              96,598,392 90.66%

Des-09  Rp              97,918,222  Rp            134,715,299 72.69%

Jun-10  Rp            113,244,864  Rp            121,758,651 93.01%

Des-10  Rp            135,803,421  Rp            172,913,158 78.54%

Jun-11  Rp            147,735,181  Rp            169,537,381 87.14%

Des-11  Rp            167,173,489  Rp            203,694,277 82.07%

Jun-12  Rp            241,648,353  Rp            376,802,468 64.13%

Des-12  Rp            265,493,868  Rp            411,696,084 64.49%

Jun-13 268,213,123Rp            442,321,234Rp            60.64%

Des-13 272,343,321Rp            478,213,213Rp            56.95%

Jun-14 275,234,112Rp            521,321,543Rp            52.80%

Des-14 280,234,242Rp            564,237,345Rp            49.67%

Jun-15 282,112,345Rp            527,823,432Rp            53.45%

Des-15 285,223,561Rp            621,324,112Rp            45.91%

Jun-16 289,023,444Rp            654,321,234Rp            44.17%

Des-16 290,124,231Rp            672,432,231Rp            43.15%

Jun-17 295,213,221Rp            680,214,223Rp            43.40%

Des-17 298,123,421Rp            712,230,231Rp            41.86%

TOTAL 4,742,658,422Rp        8,408,893,484Rp        

RATA-RATA 158,088,614Rp           280,296,449Rp           
67.64%
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ratakan mencapai Rp. 280.296.449,- dengan rata-rata rasio BOPO berada di level 

angka 0.6763.  

4.7  Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.7.1 Uji Normalitas 

       Pengujian normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan 

data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah 

berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Berdasarkan pengolahan data 

yang telah dilakukan hasil uji normalitas ditunjukkan pada gambar di bawah ini:  

Gambar 1. Grafik PP Plots 

 
 Data olahan :SPSS 22 
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      Dari gambar 1, terlihat titik-titik distribusi terletak di sekitar garis 

diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi Rasio BOPO sesuai 

dengan distribusi uji. Dengan kata lain bahwa penyebaran mengikuti 

distribusi normal.  

4.7.2 Uji Multikolinearitas   

   Uji multikoliniaritas dilakukan untuk melihat adanya keterkaitan 

antara variabel bebas, atau dengan kata lain setiap variabel bebas dijelaskan 

oleh variabel bebas lainnya. Untuk melihat apakah ada kolinearitas dalam 

penelitian, maka dapat dilihat dari nilai variance inflaction (VIF).  Batas nilai 

VIF yang diperkenankan adalah di bawah angka 10 dan mempunyai tolerance 

di atas angka 0,10. Nilai tolerance dan VIF dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini:  

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan maka hasil uji 

multikolinearitas ditunjukkan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4. Hasil Analisis uji multikolinearitas 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 22578034,561 11503591,579  1,963 ,060   

AKTIVA 
PRODUKTIF 

,391 ,044 ,797 8,861 ,000 ,367 2,724 

DANA PIHAK 
KETIGA 

,121 ,056 ,194 2,160 ,040 ,367 2,724 

a. Dependent Variable: BY OPERASION BY PENDAPATAN 
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Dengan menggunakan besaran tolerance (a) dan variance inflation factor 

(VIF). Jika menggunakan alpha/tolerance = 10% atau 0,10 maka VIF = 10. Dari 

output besar VIF hitung (VIF Aktiva produktif = 2,724 dan VIF Dana Pihak ketiga = 

2,724) < VIF = 10 dan tolerance variabel bebas (Aktiva produktif sebesar 0,367= 

36,7% dan Dana Pihak ketiga 0,367 =36,7%) di atas 10% dapat disimpulkan 

bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas. 

4.6.2 Uji Heteroskedastisitas  

         Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui sama atau 

tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. 

Jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut heteroskedastisitas. Persamaan 

regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas.  

         Berdasarkan pengolahan data IBM SPSS Statistics versi 22  yang telah 

dilakukan maka hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada gambar di bawah ini 

: 

Gambar 2 Scatterplot 
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Untuk menguji ada tidaknya gejala heteroskedastisitas, menurut Sunyoto 

(2009:83) dapat diketahui dengan ketentuan sebagai berikut:  

1) Homokedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data 

antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah ataupun di atas titik origin 

(angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur.  

2) Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola 

yang teratur, baik menyempit, melebur maupun bergelombang-gelombang.  

Berdasarkan gambar 2 di atas maka dapat dilihat bahwa titik-titik data 

menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka nol pada sumbu Y serta 

penyebarannya tidak membentuk pola-pola tertentu, hal ini berarti data bebas 

dari heteroskedastisitas.  

4.6.3 Uji Autokorelasi  

       Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linear antara 

kesalahan pengganggu t (berada) dan kesalahan pengganggu periode t-1 

(sebelumnya). Dalam pengujian ini angka Durbin Watson menunjukkan hasil 

sebesar 0,412 dimana rentang -2 sampai +2 tidak terdapat autokorelasi dalam 

penelitian. Seperti yang terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 5. Hasil Analisis Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,959a ,920 ,914 30962523,64528 ,412 

a. Predictors: (Constant), DANA PIHAK KETIGA, AKTIVA PRODUKTIF 

b. Dependent Variable: BY OPERASION BY PENDAPATAN 
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4.8 Pembahasan 

4.8.1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  

Berdasarkan tabel 6, menunjukkan hubungan aktiva produktif dan 

dana pihak ketiga dengan rasio BOPO dalam bentuk faktor model yaitu: 

                                       Ŷ= 22,578+ 0,391 + 0,121 

Tabel 6. Hasil Analisis Data Regresi Linear Bergada 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22578034,561 11503591,579  1,963 ,060 

AKTIVA PRODUKTIF ,391 ,044 ,797 8,861 ,000 

DANA PIHAK KETIGA ,121 ,056 ,194 2,160 ,040 

a. Dependent Variable: BY OPERASION BY PENDAPATAN 

 
Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa setiap penambahan aktiva 

produktif sebesar 1% dan dana pihak ketiga tetap maka rasio BOPO menurun 

sebesar 0,391 dan setiap penambahan dana pihak ketiga sebesar 1% dan aktiva 

produktif tetap maka rasio BOPO akan meningkat sebesar 0,121. Model regresi ini 

memiliki nilai konstanta 22,578 hal ini berarti apabila aktiva produktif dan dana 

pihak ketiga bernilai nol maka rasio BOPO akan menjadi 22,578.  Dari hasil 

persamaan regresi berganda tersebut, masing-masing variabel bebas dapat 

diinterprestasikan pengaruhnya terhadap rasio BOPO sebagai berikut: 

a. Variabel aktiva produktif sebesar 0,391 memiliki kecenderungan 

berlawanan arah dengan rasio BOPO dan variabel dana pihak ketiga 
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sebesar 0,391 yang memiliki kecenderungan searah dengan rasio 

BOPO.  

b. Koefisien regresi untuk aktiva produktif  sebesar 0,121 artinya bahwa 

setiap peningkatan aktiva produktif sebesar 1% maka rasio BOPO 

mengalami penurunan sebesar 0,121. Dalam hal ini faktor lain yang 

mempengaruhi rasio BOPO dianggap tetap.  

c. Koefisien regresi untuk dana pihak ketiga sebesar 0,391 artinya bahwa 

setiap penigkatan dana pihak ketiga sebesar 1% maka akan 

menyebabkan meningkatnya rasio BOPO sebesar 0,391. Dalam hal ini 

faktor lain yang mempengaruhi rasio BOPO dianggap tetap.  

4.8.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji Simultan (Uji F) Untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel 

bebas (aktiva produktif dan dana pihak ketiga) secara simultan atau 

bersama-sama terhadap variabel terikat (rasio BOPO) digunakan uji F 

dengan tingkat signifikan 5%. Hipotesis akan didukung bila Fhitung  > 

Ftabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Berarti 

terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas secara simultan 

terhadap variabel terikat. Untuk hasil uji F dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini:  
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Tabel 7. Hasil Analisis Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2967494810296

32190,000 
2 

1483747405148160

96,000 
154,770 ,000b 

Residual 2588430250307

7028,000 
27 

958677870484334,

600 

  

Total 3226337835327

09310,000 
29 

   

a. Dependent Variable: BY OPERASION BY PENDAPATAN 

b. Predictors: (Constant), DANA PIHAK KETIGA, AKTIVA PRODUKTIF 

 

Dari hasil perhitungan di atas, bahwa nilai Fhitung sebesar 154,770 dengan  

signifikan 0,000 dan Ftabel senilai Dimana Fhitung >Ftabel, yakni 154,770 > 3,35 

artinya Ha diterima dan Ho ditolak. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

secara simultan aktiva produktif dan dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap rasio BOPO. Dimana berdasarkan data yang diperoleh pada 

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar aktiva produktif 

berhubungan negatif dengan rasio BOPO, yaitu apabila aktiva produktif 

meningkat, maka rasio BOPO akan menurun. Dapat dilihat dari teori yang 

mendukung penelitian ini bahwa, apabila  aktiva produktif meningkat, maka rasio 

BOPO akan menurun.  Lain halnya dengan dana  pihak ketiga yang memiliki 

hubungan searah dengan rasio BOPO, yaitu apabila dana pihak ketiga meningkat, 

rasio BOPO juga ikut meningkat.    
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4.8.2 Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t) 

    Uji-t dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh secara parsial dari 

variabel bebas yaitu aktiva produktif (X1) dan dana pihak ketiga (X2) terhadap 

variabel terikat yaitu rasio BOPO (Y). Untuk hasil uji-t dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 8, Hasil Uji analisis t 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22578034,561 11503591,579  1,963 ,060 

AKTIVA PRODUKTIF 
,391 ,044 ,797 8,861 ,000 

DANA PIHAK KETIGA 
,121 ,056 ,194 2,160 ,040 

a. Dependent Variable: BY OPERASION BY PENDAPATAN 

 
Adapun keputusan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut:   

a. Pengaruh Aktiva Produktif Terhadap  Rasio BOPO 

      Data pada tabel 5, menunjukkan bahwa thitung = 0,391 dengan taraf 

signifikansi (α) = 0,000 > taraf signifikan t tabel (α) = 0,05 maka derajat 

kebebasannya dapat dihitung dengan df= n-k-1, (30-2-1)= 27 dan dari hasil ini 

diperoleh nilai ttabel sebesar 2,052. Hasil tersebut menunjukkan bahwa -thitung < ttabel 

yakni 0,391 < 2,052. Pengujian statistik menunjukkan bahwa secara parsial 

aktiva produktif tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio BOPO. Hasil 

pengujian ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa, 

terdapat pengaruh aktifa produktif  terhadap rasio BOPO pada PT. Bank Negara  

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar 
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b. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Rasio Bopo 

      Data pada tabel 5, menunjukkan bahwa thitung = 0,121 taraf signifikan t tabel 

(α) = 2,052 maka derajat kebebasannya dapat dihitung dengan df= n-k-1 (30-2-

1) = 27 dan dari hasil ini diperoleh nilai ttabel sebesar 2,052. Pengujian statistik 

menunjukkan bahwa secara parsial dana pihak ketiga memiliki pengaruh 

signifikan terhadap rasio BOPO. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Ho 

diterima dan Ha ditolak. Artinya bahwa, terjadinya peningkatan maupun 

penurunan pada dana pihak ketiga mempengaruhi rasio BOPO pada PT. Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar.   

4.9  Interprestasi Hasil Penelitian 

       Berdasarkan analisis data dan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil 

regresi linear berganda untuk memperoleh gambarang yang menyeluruh 

mengenai pengaruh variabel independen terhadap dependen, Maka diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

a. Pengaruh Aktiva Produktif Terhadap Rasio BOPO  

      Berdasarkan analisis data dan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil 

regresi linear berganda dari penelitian ini bahwa aktiva produktif tidak 

berpengaruh terhadap rasio BOPO, Koefisien regresi untuk aktiva produktif  

sebesar 0,391 artinya bahwa setiap peningkatan aktiva produktif sebesar 1% 

maka rasio BOPO mengalami penurunan sebesar 0.391. Dalam hal ini faktor lain 

yang mempengaruhi rasio BOPO dianggap tetap, Berarti Hipotesis yang 

menyatakan bahwa aktiva produktif tidak berpengaruh pada rasio BOPO, 

Hipotesis Ini dapat diterima,sehingga secara parsial aktiva produktif berpengaruh 
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negative dan tidak signifikan terhadap rasio BOPO. Artinya bahwa, terjadinya 

peningkatan maupun penurunan pada aktiva produktif tidak mempengaruhi rasio 

BOPO pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar 

b.  Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Rasio BOPO  

           Berdasarkan analisis data dan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil 

regresi linear berganda dari penelitian ini bahwa dana pihak ketiga tidak 

berpengaruh terhadap rasio BOPO, variabel dana pihak ketiga sebesar 0,121 

yang memiliki kecenderungan tidak searah dengan rasio BOPO. Koefisien 

regresi untuk dana pihak ketiga sebesar 0,121 artinya bahwa setiap penigkatan 

dana pihak ketiga sebesar 1% maka akan menyebabkan meningkatnya rasio 

BOPO sebesar 0,121 . Berarti Hipotesis yang menyatakan bahwa Dana PIhak 

Ketiga berpengaruh pada rasio BOPO, Hipotesis Ini dapat diterima, sehingga 

secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

rasio BOPO. Artinya bahwa, terjadinya peningkatan maupun penurunan pada 

dana pihak ketiga mempengaruhi rasio BOPO pada PT. Bank Negara  Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Makassar.     
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV di atas maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Secara parsial aktiva produktif  memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio 

BOPO begitu pun dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap rasio 

BOPO pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar. 

2. Secara Simultan aktifa produktif memiliki pengaruh signifikan terhadap 

rasio BOPO begitu pun dana pihak  ketiga memiliki pengaruh signifikan 

terhadap rasio BOPO pada PT. Bank Negara Indonesia ( Persero)  Tbk. 

Cabang Makassar.  

3. Aktiva produktif Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan  

terhadap rasio BOPO pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

Cabang Makassar. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang dominan 

berpengaruh terhadap rasio BOPO adalah aktiva produktif. Dimana jika 

terjadi peningkatan dari aktiva produktif maka rasio BOPO pada PT. Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar juga mengalami 

peningkatan.  
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5.2 SARAN 

      Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut:  

1. Untuk meningkatkan kinerja operasional pada PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Makassar maka, dalam mengelola sumber dananya 

terutama yang bersumber dari masyarakat (dana pihak ketiga) secara 

efektif dengan menekan biaya operasional yang dikeluarkan dan 

memperhatikan tingkat aktiva produktif, karena aktiva produktif merupakan 

hal yang berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan atau lembaga 

keuangan dibandingkan aktiva lainnya. Bank yang memperhatikan dengan 

baik tingkat aktiva dan dana pihak ketiganya akan berdiri menjadi Bank yang 

sehat dan berkembang.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. 
Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.  

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang No. 10 tentang Perbankan.  
Sekretariat Negara. Jakarta.  

Dendawijaya, Lukman. (2009). Manajemen Perbankan. Edisi Kedua. Bogor:  

Deloitte Global Risk management survey Eighth Edition  (2013)  on the latest 
trends for managing risks in the global financial services industry Ghalia 
Indonesia.  

Thomas Suyatno, Drs Made Sukada, Akt, MA,). Dasar-dasar Perkreditan. 
Gramedia Pustaka Utama, 

https://rizkarossellin.wordpress.com/2011/03/03/materi-dasar-perbankan/ 
Harahap, Sofyan Syafri. (2009). Analisis Kritis Atas laporan Keuangan. Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada. 
  
iksan (2012). http://fungsi.info/fungsi-bank/ 
Ikatan Akuntansi Indonesia. (2008). Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. 

Imam Ghozali (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.    
Semarang : BP Universitas Diponegoro. 

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: 
Salemba Empat.  

Jusuf, Jopie. (2008). Analisis Kredit Untuk Account Officer. Jakarta: PT. Gramedia 
Pustaka Utama.  

Kasmir. (2008). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi. Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada.  

Kasmir. (2010). Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.  

Tim Perumus PAPI. Jakarta.  

Kasmir. (2008). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi. Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada.  

Kasmir. (2010). Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.  

Margono. (2007). Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.  

Mulyadi. (2009). Akuntansi Biaya. Edisi Kelima. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu 

Manajemen YKPN.  

   

http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Industries/Insurance-Financial-Services/1a199337b2600410VgnVCM2000003356f70aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Industries/Insurance-Financial-Services/1a199337b2600410VgnVCM2000003356f70aRCRD.htm
https://rizkarossellin.wordpress.com/2011/03/03/materi-dasar-perbankan/
http://fungsi.info/author/iksan/
http://fungsi.info/fungsi-bank/


 
 

 
 

Nazir, Moh. (2011). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.  

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: 
Alfabeta.  

Sugiyono. (2012). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.  

Sunyoto, Danang. (2009). Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. Yogyakarta: Media 
Pressindo.  

Taswan. (2008). Akuntansi Perbankan Edisi III. Yogyakata : Sekolah Tinggi Ilmu 
Manajemen.  

http://www.bni.co.id/id-id/ 

http://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-

2015-th.pdf 

PT. Bank Negara  Indonesia (Persero) Tbk. 2003.  Laporan Keuangan Tahun 

2003. Makassar: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Makassar  

PT. Bank Negara  Indonesia (Persero) Tbk. 2004.  Laporan Keuangan Tahun 

2004. Makassar: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Makassar 

PT. Bank Negara  Indonesia (Persero) Tbk. 2005.  Laporan Keuangan Tahun 

2005. Makassar: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Makassar 

PT. Bank Negara  Indonesia (Persero) Tbk. 2006.  Laporan Keuangan Tahun 

2006. Makassar: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Makassar 

PT. Bank Negara  Indonesia (Persero) Tbk. 2007.  Laporan Keuangan Tahun 

2007. Makassar: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Makassar 

PT. Bank Negara  Indonesia (Persero) Tbk. 2008.  Laporan Keuangan Tahun 

2008. Makassar: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Makassar 

PT. Bank Negara  Indonesia (Persero) Tbk. 2009.  Laporan Keuangan Tahun 

2009. Makassar: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Makassar 

http://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2015-th.pdf
http://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/bni-ar-2015-th.pdf


 
 

 
 

PT. Bank Negara  Indonesia (Persero) Tbk. 2010.  Laporan Keuangan Tahun 

2010. Makassar: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Makassar 

PT. Bank Negara  Indonesia (Persero) Tbk. 2011.  Laporan Keuangan Tahun 

2011. Makassar: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Makassar 

PT. Bank Negara  Indonesia (Persero) Tbk. 2012.  Laporan Keuangan Tahun 

2012. Makassar: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Makassar 

PT. Bank Negara  Indonesia (Persero) Tbk. 2013.  Laporan Keuangan Tahun 

2013. Makassar: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Makassar 

PT. Bank Negara  Indonesia (Persero) Tbk. 2014.  Laporan Keuangan Tahun 

2014. Makassar: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Makassar 

PT. Bank Negara  Indonesia (Persero) Tbk. 2015.  Laporan Keuangan Tahun 

2015. Makassar: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Makassar 

PT. Bank Negara  Indonesia (Persero) Tbk. 2016.  Laporan Keuangan Tahun 

2016. Makassar: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Makassar 

PT. Bank Negara  Indonesia (Persero) Tbk. 2017.  Laporan Keuangan Tahun 

2017. Makassar: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Makassar 

Muhammad Ibrahim  selaku bagian Human Management Region BNI. 

 


	01 SAMPUL.pdf (p.1-2)
	IMG_20200620_0001.pdf (p.3)
	IMG_20200620_0002.pdf (p.4)
	03 ABSTRAK..pdf (p.5)
	04 ABSTRACT..pdf (p.6)
	05 MOTTO.pdf (p.7)
	06 KATA PENGANTAR.pdf (p.8)
	07 DAFTAR ISI.pdf (p.9-10)
	08 Daftar Gambar.pdf (p.11)
	09 Daftar Tabel.pdf (p.12)
	10 BAB I.pdf (p.13-17)
	11 BAB II.pdf (p.18-61)
	12 BAB III.pdf (p.62-71)
	13 BAB IV.pdf (p.72-98)
	14 BAB V.pdf (p.99-101)
	15 DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.102-104)

