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ABSTRAK 

Nama :HeriFirmansyah,  
NPM  :4122.4.12.16.0059 
 
Pengaruh dana pihak ketiga terhadap loan to deposit to ratio (ldr) di  pt. bank bpr 
kerta Raharja 

Pembimbing : Kartika Pratiwi , ,Ak.,CAT 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel X (dana pihak ketiga) 
dan Variabel Y (loan deposit ratio). Penelitian ini dilakukan untuk dapat 
mengetahui pengaruh DPK terhadap LDR Bank BPR Kerta Raharja 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis 
untuk mengidentifikasikan bagaimana pengaruh DPK dan seberapa besar LDR di 
Bank BPR Kertaraharja.  
 
Sedangkan verivikatif analisis untuk identifikasi masalah adalah seberapa besar 
pengaruh DPK terhadap LDR bank BPR Kerta Raharja. Penelitian ini dilakukan 
di kantor Bank BPR Kerta Raharja. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel berdasarkan Purpose 
Sampling. Hipotesis dari penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga berpengaruh 
terhadap LDR di Bank BPR Kerta Raharja Untuk mengukur besarnya pengaruh 
variabel tersebut menggunakan Regresi Linier Sederhana dengan bantuan 
software application system SPSS 21.0. 
 
Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan metode statistik disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga terhadap ldr 
bank , hal ini berdasarkan analisis regresi dengan persamaan Y = 4751.700 +  
515.107X.Secara korelasi terdapat hubungan yang sedang antara dpk terhadap ldr 
bank dengan nilai sebesar 0.828 Selanjutnya diperoleh nilai koefisien determinasi 
(KD)  bahwa dpk mempengaruhi ldr dengan nilai sebesar 68.60%. Uji hipotesis 
penelitian ini dimana nilai thitung sebesar 2.153 lebih besar dari nilai ttabel 2.012 
Maka  H1 diterima dan H0 ditolak yang artinya bahwa dpk berpengaruh kuat 
terhadap ldr bank. 
 
(Kata Kunci : Dana pihakketiga, Ldr) 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Name :Heri Firmansyah,  

NPM  :4122.4.12.16.0059 

 

Effect of third party funds on loan to deposit to ratio (ldr) at pt.  bank bpr kerta Raharja 

 

Advisor: Kartika Pratiwi,, Ak., CAT 

In this study, there are two variables, namely variable X (third party funds) and variable Y (loan 
deposit ratio). This research was conducted to determine the effect of TPF on the LDR of Bank 
BPR Kerta Raharja 

The method used in this research is descriptive analysis method to identify how the effect of TPF 
and how much LDR is in Bank BPR Kertaraharja. 

Meanwhile, the verification analysis for problem identification is how much influence the TPF 
has on the LDR of the BPR Kerta Raharja bank. This research was conducted at the BPR Kerta 
Raharja Bank office. 

This research was conducted using a sample based on Purpose Sampling. The hypothesis of this 
study is that third party funds have an effect on LDR at Bank BPR Kerta Raharja. To measure 
the magnitude of the influence of these variables using Simple Linear Regression with the help 
of the SPSS 21.0 application system software. 

 

Based on the results of data analysis using statistical methods, it is concluded that there is a 
significant influence between third party funds on bank ldr, this is based on regression analysis 
with the equation Y = 4751.700 + 515.107X. In terms of correlation, there is a moderate 
relationship between dpk against bank ldr with a value of 0.828. Furthermore, the coefficient of 
determination (KD) is obtained that dpk affects ldr with a value of 68.60%. Hypothesis testing of 
this research where the tcount value of 2.153 is greater than the ttable value of 2012. Then H1 is 
accepted and H0 is rejected, which means that dpk has a strong effect on bank ldr. 

 

(Keywords: Third party funds, Ldr) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pada era 2020 ini, dimana berbagai bidang kehidupan berjalan begitu 

cepat dan menanti adanya suatu hal yang dapat memberikan segenap kejutan 

terutama bidang perkonomian, seluruh negara dan para pemimpinnya terus 

berupaya menciptakan kesejahteraan yang masif dalam mewujudkan kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang penuh dengan kesejahteraan, oleh karena itu 

menodrong arus investasi dan peningkatan infrastruktur merupakan satu dari 

sekian upaya dan usaha untuk daat menumbuhkan dan merangsang pertumbuhan 

ekonomi pada era disrpsi saat ini, tidak terkecuali pada dunia perbankan. Di satu 

sisi ini dapat menguntungkan, akan tetapi di sisi lain akan memunculkan polemik 

yang meninggalkan tanda tertentu. Sehingga perkembangan dunia perbankan di 

Indonesia menunjukkan fluktuasi yang berkembang naik turun seiring dengan 

geliat dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dewsa ini setiap tahunnya. Kegiatan 

usahanya selalu memperlihatkan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga 

perbankan di Indonesia serius dalam menjalankan usahanya. Tidak dapat 

dipungkiri lembaga perbankan memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan 

pertumbuhan  perekonomian negara (www.bi.go.id). 

 Fungsi lembaga perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur 

dana masyarakat yang memiliki tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional untuk proses  pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya, 
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pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional di seluruh pelosok wilayah 

nusantara dalam meningkatkan income per kapita penduduk. Selain dari pada itu, 

konteks perbankan di Indonesia senantiasa menjalankan fungsi-fungsinya dengan 

prinsip kehati-hatian, menekan resiko seminimal mungkin. Oleh karenanya 

kegiatan utama bank adalah dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk 

dapat menyalurkan dana  dalam bentuk kredit kepada segenap masyarakat yang 

membutuhkan pinjaman (Kasmir, 2013:38). Oleh karena itu, masyarakat 

merupakan nasabah pada keuangan bank yang merupakan dasar berhasilnya suatu  

perusahaan di bidang keuangan. Apa saja yang disajikan oleh perusahaan dapat 

mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan sebagai nasabah. 

Fasilitas di lembaga perbankan diharapkan  dapat memberikan kenyamanan 

kepada para nasabah yang menginginkan pelayanan cepat dan tidak merugikan. 

Bank menjadi wahana yang mampu menjadi mitra masyarakat dalam 

menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien dalam peningkatan 

taraf hidup masyarakat. Bermunculannya  bank-bank  di  Indonesia, maka 

persaingan satu sama lain semakin ketat pula. Entah itu dari sisi internal maupun 

eksternal, masing-masing lembaga perbankan memiliki metode dan cara terendiri 

dalam menentukan dan memperbaiki kualitas penyelenggaraanya salah satunya 

adalah pelayanan yang menunjukkan konsistensi dan signifikansi. Salah satu 

faktor penting keberhasilan suatu perbankan dalam bersaing adalah nasabah. 

Nasabah memiliki peran penting bagi pertumbuhan dan perkembangan perbakan. 

Menurut Darmawi (2012:43), dana bank berasal dari berbagai sumber antara lain: 

dana darimodal sendiri (ekuitas), dana dari pinjaman, dana dari masyarakat, dan 



 
 

3 
 

dana dari pasar finansial. Tidak adanya konsumen maka akan mematikan jantung 

perusahaan, dimana konsumen merupakan salah satu sumber pendanaan bank. 

 Keberadaan bank sangat penting bagi perekonomian suatu negara oleh 

karena itu bank berfungsi memperlancar lalu lintas keuangan yang memiliki peran 

dalam pergerakan , perkembangan dan  pertumbuhan ekonomi suatu negara dan 

merupakan bagian  bentuk dari pada sistem moneter dengan kedudukan strategis 

sebagai penunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kepercayaan 

masyarakat terwujud dari aset suatu bank yang harus selalu dipelihara guna dan 

fungsi dalam menjaga  intermediasi bank serta mencegah terjadinya rush bank dan  

kepanikan serta kekacauan mengingat bank juga merupakan sebuah lembaga yang 

sifatnya tidak permanen, oleh karena itu ada pendapat lain dimana sebagian 

pendapat menyatakan bahwa Indonesia Belum Siap dalam melaksanakan 

masyarakat ekonomi asia tenggara 2016  ini. Apa yang telah dilakukan 

pemerintah pun ternyata masih belum 100% karena sosialisasi baru dilaksanakan 

di beberapa kabupaten dan kota  daribeberapa jumlah kabupaten atau kota  yang 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

 Berdasarkan peraturan bank Indonesia nomor 19/3/pbi/2017 tentang 

pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum konvensional, Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 

15/11/PBI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam 

Kegiatan Penyertaan Modal, Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 

tanggal 21 Mei 2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan 
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Rakyat, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 

2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank 

 Komitmen pemerintah terhadap masyarakat ekonomi asia tenggara 

terhadap  pertumbuhan ekonomi dimana berkaitan pada system lalulintas 

pembayaran melalui mekanisme perbankan nasional maka harus memastikan 

kesiapan perusahaan untuk melengkapi berbagai hal yang menyangkut 

kemudahan dan kelancaran bertransaksi serta stabilitas dan eksistensi sebagai 

perbakan yang selalu terjaga agar  mendapatkan tingkat kepercayaan dari 

masyarakat luas yang bukan saja dari Indonesia tetapi juga dari masyarakat di 

suatu kawasan khsusnya di kawasan asia tenggara itu sendiriyang dapat dikelola 

secara baik tanpa harus mengurangi hasil yang ingin dicapai, karena risiko yang 

dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan 

laba yang menarik. Diharapkan perbankan  mampu mengelola risiko yang dimiliki 

termasuk pendapatannya, diharapkan return bank mampu meningkat. Oleh 

karenanya jika suatu risiko yang ada tidak mungkin  dikelola secara baik maka 

akan berpotensi terjadinya peningkatan probabilitas  bagi pihak perbankan sendiri. 

Dengan potensi dan keadaan seperti itu dapat menyebabkan  perusahaan yang 

mengalami kebangkrutan  dan akhirnya harus dilikuidasi dengan alasan  

mendapatkan sejujmlah kerugian yang sedemikian besar. Hal itu terjadi karena 

tidak atau gagal memperhitungkan setiap masalah atau risiko yang ada termasuk 

adanya berbagai permasalahan dalam perusahaan atau bank itu sendiri. 

 Ada beberapa cara atau metode dari berbagai teknik analisis, termasuk 

diataranya adalah bagaimana berbagai rasio keuangan yang dapat dilakukan atau 
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dipergunakan dalam membuat atau melakukan penilaian kinerja pada suatu 

perbankan yang berkaitan terhadap permasalahan yang ada. Rasio rasio yang 

memiliki nilai atau suatu manfaat dapat memperlihatkan dan menunjukkan suatu 

perubahan pada kondisi dimana keuangan atau kinerja operasi suatu bank atau 

perusahaan memiliki atau  menggambarkan kecenderungan serta pola dan cara 

perubahan tersebut, yang pada gilirannya, dapat menunjukkan kepada analisis 

peluang  ,resiko dan masalah yang mucul bagi perusahaan yang sedang ditelaah. 

 Perbankan mengelola berbagai dana dari masyarakat seperti halnya 

tabungan, deposito dan giro yang mana semua ini merupakan produk-produk yang 

dimiliki oleh perbakan untuk dapat dikelola sebaik-baiknya. 

 Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat berupa 

tabungan, deposito dan giro. Dana yang dihimpun dari masyarakat digunakan oleh 

bank untuk melakukan ekspansi kredit maupun investasi. DPK merupakan hal 

yang penting bagi bank karena dengan semakin besar dana yang dihimpun maka 

dapat memperbesar profitabilitas bank melalui selisih bunga kredit dan bunga 

simpanan.Dengan dana yang berhasil dihimpun oleh bank, maka bank tersebut 

dapat menyalurkan kredit lebih banyak. Dana yang dihimpun dari masyarakat 

masyarakat memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana sehingga 

jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan harus 

disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Semakin besar dana 

pihak ketiga yang disalurkan ke dalam bentuk kredit, maka akan semakin tinggi 

tingkat likuiditas bank. Semakin meningkatnya dana pihak ketiga akan membuat 
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bak semakin meningkatkan penyaluran pembiayaan dan tidak adanya dana 

menganggur (idle fund). 

 Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rasio keuangan serking kali 

terbukti dapat berperan dalam penilaian suatu kinerja perbankan, termasuk kondisi 

risiko dan masalah seperti halnya yang berkaitan dengan kredit yang menyertai 

dalam kegiatan usaha perbankan tersebut. Pendapatan (keuntungan), dalam 

beberapa penelitian dengan menggunakan rasio keuangan seperti Loan to Deposit 

Ratio(LDR).Maka LDR dipilih sebagai variabel terikat pada  penelitian ini. Salah 

satu rasio keuangan yang umumnya mempengaruhi LDR adalah DPKatau Noan 

Performing Loan (mewakili risiko kredit) yaitu menajemen kredit dimana bank 

juga perlu untuk memperhatikan besarnya Noan Performing Loan (DPK) atau 

adanya permasalahan dalam suatu perkreditan yang dapat mengaggangu stabilitas 

operasional perbankan. meningkatnyaDPK ini jika dibiarkan secara terus menerus 

akan memberikan pengaruh negatif pada bank. Dampak negatif tersebut salah 

satunya adalah mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh bank.Hal tersebut  

Suku bunga memang merupakan salah satu sumber income bank yang mana jika 

bank tidak lagi menerima angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan, maka dikhawatirkan hal ini akan terus memperburuk kondisi bank. 
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Tabel 1.1 

DPK PT. BANK BPR KERTARAHARJA 

 
 

 

 

 
 

Tabel 1.2 

Jumlah Kredit PT BANK BPR KERTERAHARJA 

No Tahun Jumlah Kredit 
1 2013 126.857.488.100 
2 2014 135.389.890.483 
3 2015 148.330.338.383 
4 2016 175.259.180.625 
5 2017 175.019.535.486 

 

 Seperti yang terdapat pada table 1.1 dan 1.2 diatas bahwa DPK, LDRdan 

total kredit PT. Bank BPR Kertaraharja sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 terus 

mengalami kenaikandan kenaikan jumlah kredit yang cukup signifikan meskipun 

nilai kredit sempat turun pada tahun 2017 sehingga perlu di telitifluktuasi 

pertumbuhan LDR yang terjadi tiap tahunnya. LDR mengalami fluktuasi dari 

tahun 2013 hingga tahun 2017 dimana pada tahun 2015 – 2016 mengalami 

kenaikan dan mengalami penurunan hingga tahun 2017 . Melihat kasus seperti ini, 

maka pihak bank memang dituntut untuk melakukan analisa kredit sehingga bisa 

melakukan seleksi klien mana yang pantas untuk menerima dana pinjaman dari 

bank.mengingat bahwa kredit merupakan tugas pokok atau focus dari pada 

kegiatan utama perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya dan kredit 

No Tahun DPK LDR 
1 2013 Rp. 111.745.164.111 68.59% 
2 2014 Rp. 125.436.659.621 65.67% 
3 2015 Rp. 145.990.804.221 68.19% 
4 2016 Rp. 158.183.169.091 76.50% 
5 2017 Rp. 179.922.199.861 70.22% 
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tersebut merupakan sumber pendapatan keuntungan terbesar bagi suatu 

perbankan. Akan tetapi yang perlu diwaspadai adalah kredit merupakan jenis 

kegiatan penanaman dana yang sering kali justru menjadi penyebab utama 

perbankan menghadapi masalah yang cukup serius.  

 

 Kredit merupakan salah satu usaha perbankan yang sangat dipengaruhi 

oleh keberhasilan dalam mengatur dan mengelola kredit dengan baik dan 

bijak.Melalui manajemen yang baik dalam berbagai kegiatan operasional bank 

terutama untuk hal-hal yang terkait dengan kredit ini, akan membantu menjaga 

kestabilan kondisi dalam bank. Apabila pengelolaan kredit tidak memiliki 

masalah yang sangat krusia atau dapat dikatakan berhasil, maka usaha perbankan 

tersebut dapat berkembang dan sukses. Apabila pengelolaan kredit bermasalah 

maka usaha bank akan mengalami kemunduran. kredit bermasalah ini memang 

bisa berdampak pada berkurangnya modal bank. Jika hal ini dibiarkan, maka yang 

pasti akan berdampak pada penyaluran kredit pada periode berikutnya. Jika 

peminjam dana bank tidak lagi memenuhi kewajiban mereka membayar angsuran, 

maka pastinya bank akan kehilangan sumber incomenya. Akibatnya, kondisi 

seperti ini akan mengurangi kondisi deviden dan juga laba. 

 Loan to Deposit Ratioyyaitu persentase jumlah kredit bermasalah 

(kriteria kurang lancar, diragukan, macet) terhadap total kredit yang disalurkan 

bank Ali (2004 : 33) 

 Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah perbandingan antara total kredit 

yang diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh 
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bank yang bersangkutan (rivai, 2006:78). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia 

No. 15/7PBI/2013 tanggal 1 Oktober 2013, angka LDR seharusnya berada di 

sekitar 78% - 100%. Semakin tinggi rasio LDR mengakibatkan semakin 

rendahnya tingkat profitabilitas. 

 Tolak ukur penilaian kinerja PT bank BPR Kertaraharja yang merupakan 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah Loan to Deposit Ratio(LDR) nya. 

Maka alasan dipilihnya LDR sebagai variabel terikat karena LDR merupakan 

rasio antara laba sesudah pajak terhadap total assets.LDR yang semakin besar, 

menunjukkan kinerja perusahaan atau perbankan semakin baik, karena tingkat 

pengembalian (return) semakin besar.Oleh karena itu LDR merupakan rasio yang 

tepat digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan atau perbankan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya.Fluktuasi dan perbedaan hubungan yang terlihat pada variabel-

variabel tersebut diatas menunjukkan adanya fenomena yang dikhawatirkan akan 

mempengaruhi kinerja bank, yaitu terkait profitabilitas bank pada periode yang 

berjalan dan yang akan datang, termasuk kandungan risiko yang ada didalamnya. 

Oleh karenanya  perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan 

variabel-variabel tersebut, yaitu DPK, terhadap LDR.   

Beberapa penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi 

LDR.Sejumlah perbedaan hasil yang terdapat dalam penelitian-penelitian tersebut 

diatas menunjukkan adanya permaslahan antara periode waktu yang satu dengan 

periode lainnya, sehingga perlu dilakukan kajian penelitian mengenai hubungan 

antara faktor-faktor tersebut diatas dengan LDR.Dari beberapa pertimbangan di 
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atas, maka Penulis memilih judul tersebut, karena melihat trenatau  kasusyang 

sering terjadi pada industri Perbankan nasional saat ini khususnya pada PT Bank 

BPR Kertaraharjayaitu  pada aspek Return on Assets (LDR) suatu Bank. 

 Alasan Penulis memilih variabel independen DPK karena merupakan 

indikator umum baik dalam penilaian kinerja maupun laba yang diperoleh PT. 

Bank BPR Kertaraharja seperti beberapa yang dilakukan oleh penelitian 

terdahulu.Dimana berdasarkan latar belakang yang ada maka peneliti merasa perlu 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh DPKTerhadapLDR Pada PT. Bank 

BPR Kertaraharja.”  

 

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1  Identifikasi Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang di atas dan berdasarkan studi dokumentasi 

pendahuluan yang dilakukan terhadap laporan keuangan yang ada di PT. Bank 

BPR Kertaraharja, Identifikasi masalah yang akan dibahas dalam usulan 

penelitian  ini : 

1.  Telah terjadi hambatanDPK cukup signifikan dari 15% hingga 10% dari 

tahun 2013 ke tahun 2017 berkaitan terhadap stabilitas operasional 

perbankan..DPK belum optimal sesuai dengan target yang ditetapkan. 

2. Dari tahun 2013 hingga tahun 2015 LDR menurun dan hingga tahun 2017 

mengalami penurunan berkaitan terhadap jumlah permodalan.LDRjuga 

belum optimal sesuai dengan target yang ditetapkan. 
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1.2.2   Rumusan Masalah  

 Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dirumuskan 

permasalahan yang akan dibahas dalam usulan penelitian  ini : 

1. Bagaimana DPK pada PT Bank BPR Kerta raharja kabupaten Bandung 

periode 2013 sampai 2017 ? 

2. Bagaimana LDR pada PT Bank BPR Kerta raharja kabupaten Bandung 

periode 2013 sampai 2017? 

3. Seberapa besar pengaruh DPK terhadap LDR pada PT Bank BPR 

Kertaraharja kabupaten Bandung Periode 2013 sampai 2017 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah  
 
untuk  mengetahui  : 
 
1. DPK PT. Bank BPR Kertaraharja kabupaten Bandung tahun 2013 – 2017  

2. LDR PT. Bank BPR Kertaraharja kabupaten Bandung 2013 – 2017  

3. Seberapa besar pengaruh DPK terhadap LDR PT. Bank BPR Kertaraharja 

kabupaten Bandung tahun 2013 – 2017  

1.4  Kegunaan Penelitian 

 Dari penelitian yang dilakukan, terdapat 2 kegunaan dan manfaat yang 

dapat ditarik penulis, antara lain : 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan penulis mengenai DPK,.Sebagai perilaku yang 
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nyata dengan menetapkan teori - teori yang penulis dapatkan 

selama dibangku kuliah. 

b. Bagi  Peneitian yang akan datang, diharapkan dapat melengkapi 

referensi perpustakaan sebagai bahan pemikiran dan  pembelajaran. 

c. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber informasi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi 

manajemen perusahaan ditempat penelitian ini dilaksanakan. 

d. Bagi universitas , hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi yang berguna dan menambah pengetahuan mengetahui 

objek yang diteliti. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan penulis mengenai DPK. Sebagai perilaku yang 

nyata dengan menetapkan teori - teori yang penulis dapatkan 

selama dibangku kuliah. 

b. Bagi  Peneitian yang akan datang, diharapkan dapat melengkapi 

referensi perpustakaan sebagai bahan pemikiran dan  pembelajaran. 

c. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber informasi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi 

manajemen perusahaan ditempat penelitian ini dilaksanakan. 

d. Bagi universitas , hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi yang berguna dan menambah pengetahuan mengetahui 

objek yang diteliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Pengertian Akuntansi  

 Pada setiap ilmu pengetahuan seringkali kita menggunakan angka 

untuk mempresentasi suatu properti dengan dalil ilmiah untuk mengelola dan 

mengatur aset tersebut. Misalnya, kita dapat mengukur suatu ukuran pada  objek 

tertentu dan sebagainya. Oleh karenanya kita mengenal istilah dari akuntansi, 

yaitu sejumlah nilai atau moneter untuk mempresentasikan unsur – unsur 

laporan keuangan sesuai dengan nilai standar akuntansi yang sudah ditetapkan. 

Standar akuntansi tentunya sangat diperlukan sekali karena tanpanya, para 

pengguna atau pemakai laporan keuangan harus lebih dahulu mempelajari dasar 

dari akuntansi tersebut pada masing – masing perusahaan, yang membuat 

perbandingan dengan laporan keuangan perusahaan lainnya 

(https://www.jurnal.id). 

 Akuntansi (accounting) merupakan suatu sistem informasi, yang 
mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan , dan 
mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat 
keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. (Harrison, Horngren, 
Thomas, Suwardy, 2012:3) 

 
 Menurut samryn  (2015:10) akuntansi seLDRa umum dapat 

didefinisikan :“sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada 

pihak – pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi 

perusahaan.” 
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 Menurut Elvy Maria Manurung (2011:1) mendefinisikan ilmu 
akuntansi (accounting) Sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur, 
mencatat dan mengkomunikasikan atau melaporkan transaksi-transaksi yang 
terjadi dalam suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  

 
 Menurut Elvy Maria Manurung (2011:1) transaksi yang dimaksud 

disini adalah kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dan mempengaruhi 
posisi keuangan perushaan.Dengan kata lain akuntansi merupakan proses 
mencatat semua kejadian yang bersifat keuangan  dan melaporkannya dalam 
bentuk yang lazim disebut laporan keuangan untukdikomunikasikan kepada 
pengguna.  

 Menurut Elvy Maria Manurung (2011:1)Menurut Horngren dan 
Harrison (2017:4) akuntansi atau accounting system informasi yang mengukur 
aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengomunikasikan 
hasilnya kepada para pengambil keputusan.   

 
 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan akuntansi itu adalah 

sebuah ilmu pengetahuan yang memilki seni untuk melakukan pencatatan , 

pengikhtisaran, penggolongan dalam sebuah bentuk laporan keuangan yang 

berisi berbagai informasi tentang keuangan suatu perusahaan dan digunakan 

oleh manajemen dalam mengambil suatu keputusan. Dengan adanya akuntasi 

maka akan memudahkan seseorang dalam mengambil keputusan serta tujuan 

lainnya. Akuntansi berkaitan dengan angka-angka dan perhitungan rumit sebagai 

bentuk pencatatan transaksi. LDR umum akuntansi dibutuhkan dalam bisnis 

sebagai pelaporan keuangan perusahaan.Pembuatan laporan akuntansi dapat 

digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan perusahaan sesuai hasil 

analisis akuntansi. Akuntansi dapat pahami  untuk mengumpulkan dan 

melaporkan informasi terkait keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas 

dalam sebuah bisnis. Informasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam 

membuat keputusan ekonomi seperti halnya memberikan informasi mengenai 
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keuangan, baik itu aktiva maupun passiva perusahaan, menyediakan informasi 

mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi (netto) perusahaan, 

memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam 

pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan, memberikan informasi 

mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, 

hutang, serta modal, menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan 

untuk membantu pengguna laporan tersebut dalam bentuk laporan yang memuat 

posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya seLDRa 

wajar sesuai Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) atau Generally 

Accepted Accounting Principles (GAAP). 

 Definisi Hutang dalam Akutansi (kewajiban)  adalah  kewajiban  masa  

kini perusahaan yang  timbul dari  peristiwa masa lalu  yang  penyelesaiannya  

diharapkan mengakibatkan  arus  kas  keluar  dari  sumber daya perusahaan  

yang  mengandung manfaat ekonomi. (purwaji), 2015:246. Menurut Horngren 

dan Harrison (2017:5) Terdapat pemakai eksternal maupun internal dari 

informasi akuntansi. Karena itu, kita dapat mengklasifikasikan akuntansi ke 

dalam dua cabang, yaitu  

1) Akuntansi Keuangan 

 Akuntansi keuangan (financial accounting) menyediakan informasi 

bagi pengambil keputusan di luar entitas, seperti investor, kreditor, agen 

pemerintahan, dan public.Menurut waygan, kimel dan kieso (2005:7)n akuntansi 

keuangan adalah suat proses yang berpuncak pada penyiapan laporan keuangan 
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perusahaan sebagai suatu laporan keuangan perusahaan yang digunakan oleh 

kedua belah pihak baik internal maupun eksternal. 

2) Akuntansi Manajemen 

 Akuntansi manajemen (management accounting) menyediakan 

informasi bagi manajer.Contoh dari informasi akuntansi manajemen meliputi 

anggaran, peramalan, dan proyeksi yang digunakan dalam membuat keputusan 

strategis entitas.Manajer suatu entitas memiliki kemampuan untuk menentukan 

bentuk dan isi dari informasi keuangan demi memenuhi kebutuhannya 

sendiri.Informasi internal tetap harus akurat dan relevan untuk kebutuhan 

pengambilan keputusan manajer. 

 Pertimbangan etis akan mempengaruhi akuntansi. Investor dan kreditor 

memrlukan informasi yang relevan dan dapat diandalkan mengenai suatu 

perusahaan, seperti amazon.com atau general motors. Perusahaan itu ingin 

melihat baik untuk menarik investor sehingga ada konflik kepentingan di 

sini.Pihak-pihak berkepentingan disini adalah pembaca laporan keuangan yang 

memrlukan informasi dari laporan keuangan tersebut untuk membuat satu atau 

beberapa keputusan. 

2.1.2 Kredit 

2.1.2.1  Pengertian kredit 

 Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang 

pengertian kredit adalah sebagai berikut : 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 
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untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 
bunga”. (Kasmir, 2007:73) 

 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan suatu alat 

dalam pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka 

mendorong dan LDR perdagangan, meningkatkan aktivitas produksi perusahaan, 

dengan tujuan untuk menaikan tarap hidup perusahaan dan masyarakat. 

 

2.1.2.2 Fungsi kredit 

 Setiap usaha dalam suatu sistem ekonomi tidak pernah lepas dari tujuan 

menLDRi keuntungan, demikian juga dalam pemberian kredit. Namun karena 

didalam kredit terdapat unsur resiko, maka usaha menLDRi keuntungan tersebut 

harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena dana yang dialirkan dalam 

bentuk kredit adalah dana simpanan masyarakat. 

 Dari tujuan yang dicoba untuk diraih tersebut, maka fungsi kredit dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan daya guna uang. 

2. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang. 

3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

4. Sebagai alat stabilitas ekonomi, kredit dapat digunakan sebagai alat 

pengendalian ekonomi 

5. Meningkatkan kegairahan berusaha 

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan 
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7. Meningkatkan hubungan internasional. Pengusaha di dalam negeri dapat 

pula memperoleh hasil kredit baik seLDRa langsung maupun tidak 

langsung. 

 

2.1.2.3  Tujuan Kredit 

 Tujuan penyaluran kredit suatu perbankan mempunyai tujuan yang 

sangat berbeda, diantaranya (kismin , 2005:86) : 

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit. 

2. Memanfaatkan dan mengaktifkan dana-dana yang ada. 

3. Melaksanakan kegiatan operasional bank. 

4. Memenuhi permintaan kredit dari Masyarakat. 

5. MemperlanLDR lalu lintas pembayaran. 

6. Menambah Dana Pihak Ketiga perusahaan. 

7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 

 

2.1.2.4  Jenis-jenis Kredit 

 Pemberian kredit pada umumnya ditujukan untuk meningkatkan 

kemampuan perorangan atau badan yang membutuhkan dana. Bank Indonesia 

sebagai pemberi kredit dapat memberikan bantuannya seLDRa langsung kepada 

pihak ketiga bukan bank seperti pertamina, yang disebut dengan kredit langsung. 

Sedangkan kredit yang diberikan oleh bank Indonesia ke bank-bank umum, 

ditujukan untuk membantu bank umum dalam memenuhi likuiditasnya maupun 
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kebutuhan yang akan disalurkan ke nasabahnya, kredit jenis ini disebut dengan 

kredit likuiditas. 

 Bank-bank umum dalam menyalurkan kreditnya ke masyarakat dapat 

dilihat dari tujuan, maupun penggunaannya sebagai berikut(kismin , 2005:96) : 

1. Kredit dari segi tujuannya meliputi: 

a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan dengan maksud untuk 

memperlanLDR kegiatan yang sifatnya konsumtif, seperti kredit 

kepemilikan rumah (KPR), kredit pembelian mobil atau motor, credit 

LDRd, dan kredit konsumtif lainnya. 

b. Kredit Produktif yaitu kredit yang diberikan dengan maksud untuk 

memperlanLDR proses produksi. 

c. Kredit perdagangan yaitu kredit yang diberikan untuk membantu pihak-

pihak yang akan membeli barang untuk dijual kembali, seperti bank 

garansi, anjak piutang (factoring), pinjaman berjangka (term loan), 

pembiayaan bersama (joint financing), dan jenis-jenis pinjaman lainnya 

yang dikeluarkan oleh bank untuk membantu pembiayaan Dana Pihak 

Ketiganya. 

2. Kredit dari segi penggunaannya meliputi: 

a. Kredit eksploitasi yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan 

oleh bank kepada perusahaan yang membutuhkan Dana Pihak Ketiga 

untuk memperlanLDR kegiatan operasional perusahaan. Kredit ini sering 

disebut dengan kredit Dana Pihak Ketiga. 
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b. Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang 

diberika oleh bank kepada pihak perusahaan yang membutuhkan dana 

untuk investasi atau penanaman modal. 

3. Kredit dari segi jangka waktunya mencakup: 

a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal satu 

tahun. Biasanya kredit jangka pendek dipakai untuk membiayai 

kebutuhan Dana Pihak Ketiga. 

b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka satu tahun sampai 

tiga tahun. Biasanya kredit jangka menengah dipakai untuk membiayai 

kredit Dana Pihak Ketiga permanen atau kredit investasi yang tidak 

terlalu besar jumlahnya. 

c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka lebih dari tiga tahun. 

Biasanya kredit jangka panjang dipakai untuk membiayai kredit 

investasi. 

 

2.1.2.5  Unsur-unsur Kredit 

 Pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut, antara 

lain: 

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari orang yang memberikan kredit kepada 

orang yang menerimanya bahwa dimasa yang akan datang, penerima 

kredit akan sanggup mengembalikan segala sesuatu yang telah diterimanya 

sebagai pinjaman. 
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2. Waktu, adalah masa yang menjadi jarak antara pemberian kredit dan 

pengembaliannya. 

3. Tingkat resiko, adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat 

adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan 

pengembaliannya. Semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan 

semakin tinggi tingkat resiko yang akan ditanggung kreditur. Dalam 

keadaan inilah kredit memerlukan jaminan. 

4. Prestasi, adalah objek yang akan dijadikan sebagai suatu yang dipinjamkan 

baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. 

 

2.1.2.6  Jaminan Kredit 

 Jaminan kredit perbankan seLDRa umum dikelompokan menjadi dua 

macam, yaitu: 

a. Jaminan material, yaitu jaminan yang dimiliki oleh debitur untuk 

mendapatkan kredit yang berupa harta lanLDR atau harta tetap. 

b. Jaminan non material, yaitu jaminan pihak ketiga yang berupa perorangan, 

jaminan perusahaan atau jaminan bank. 

 

2.1.2.7  Pembebanan Suku Bunga Kredit 

 Pembebanan suku bunga oleh bank pada umumnya selalu 

memperhatikan jenis kredit yang didanai serta yang menjadi bahan pertimbangan 

pihak bank dalam menentukan pembebanan suku bunga adalah tingkat resiko 

masing-masing jenis kredit, Kasmir (2003:82). 
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 Adapun jenis pembebanan suku bunga yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1. Flate Rate 

Merupakan perhitungan suku bunga yang tetap pada setiap periode, 

sehingga jumlah angsuran (cicilan) setiap periode pun tetap sampai 

pinjaman tersebut lunas. 

2. Sliding Rate 

Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalikan 

persentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga suku 

bunga yang dibayar debitur semakin menurun, akibatnya angsuran yang 

dibayarpun menurun jumlahnya. 

3. Floating Rate 

Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan sesuai dengan tingkat 

suku bunga pada bulan yang bersangkutan, dalam perhitungan modal ini 

suka bunga dapat naik, turun atau tetap setiap periodenya, begitu pula 

dengan jumlah angsuran yang dibayar sangat tergantung dari suku bunga 

pada bulan yang bersangkutan. 

 

2.1.3  Dana Pihak Ketiga 

2.1.3.1  Pengertian Dana Pihak Ketiga 

 Dana Pihak Ketiga adalah kinerja perbankan juga dapat diukur dari 

kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga) biasa 

disebut dengan DPK menurut Rivai (2012:169).Manajemen Dana Pihak 
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Ketigamerupakan serangkaian kebijakan pengelolaan pos-pos utama asset DR. 

Dalam pemahaman sederhana, (Harmono, 2017 : 32). Dalam teori ekonomi istilah 

Dana Pihak Ketiga ialah dana-dana yang dapat dihimpun dari masyarakat dapat 

berupa deposit dan tabungan. Menurut Harmono, 2017:7)  Jadi, Dana Pihak 

Ketiga dapat meliputi 3 definisi yaitu : 

1. Dana dalam bentuk tabungan dan deposito. 

2. Dan keuangan yang disisihkan untuk diinvestasikan dalam  harta- harta 

keuangan  seperti Giro. 

3. Dana yang digunakan membiayi kegiatan memproduksi dan menyalurkan                            

barang kepada pembeli. 

 Secara umum, Dana Pihak Ketiga adalah jumlah kekayaan atau aktiva 

lancar, seperti tabungan  ataudeposito di bank,). Dana Pihak Ketiga dibutuhkan 

untuk pembelian atau pembuatan produk atau jasa.Dana Pihak Ketigabiasanya di 

pakai untuk membeli bahan baku untuk memenuhi permintaan konsumen 

Sudaryono, (2015 : 156). 

Sedangkan menurut Lukman Dendawijaya (2009:46) dana-dana yang  

digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber dari dana-dana 

sebagai berikut:   

1. Dana pihak kesatu  

2. Dana pihak kedua  

3. Dana pihak ketiga  

 
Penjelasan dari kutipan tersebut adalah sebagai berikut:   
 
1.  Dana pihak kesatu (Dana dari Modal Bank Sendiri)   
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Dana dari bank sendiri adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau para  

pemegang saham, baik para pemegang saham pendiri (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:   

 
a. Modal disetor  

Modal disetor adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham 

pada saat bank didirikan. 

b.  Agio saham  

Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh 

pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham. 

 
c.  Cadangan-cadangan   
 

Cadangan-cadangan adalah sebagian laba bank yang disisihkan dalam 

bentuk cadangan  modal  dan  cadangan  lainnya  yang  digunakan  untuk  

menutup kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari.   

d.  Laba ditahan   

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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2.  Dana pihak kedua   

 Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak 

luar, yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut:   

a.  Call money  

Call money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian 

antar bank.  

b.  Pinjaman biasa antar bank   

Pinjaman  biasa  antar  bank  adalah  pinjaman  dari  bank  lain  yang  

berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lebih lama.  

c.  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. Pinjman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang 

dapat diperjual belikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo daripada 

berbentuk kredit.   

d.  Pinjaman dari bank sentral BI   

 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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3.    Dana pihak ketiga   

 Dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari masyarakat yang 

merupakan sumber dana terbesar yang paling di andalkan oleh bank. Dana dari 

masyarakat terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:  

a.  Giro (Demand Deposit)   

Giro  adalah  simpanan  pihak  ketiga  pada  bank  yang  penarikannya  

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat 

perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.   

b.  Deposito (Time Deposit)   

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank  

yang  penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  dalam  jangka  waktu  tertentu  

berdasarkan perjanjian.  

c.  Tabungan (Saving Deposit)   

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. 

 
 
2.1.3.2  Tujuan Dana Pihak Ketiga 

 Menurut Aris Heru Prasetyo (2011 : 116) tujuan Dana Pihak Ketiga 

antara lain : 

1. Menentukan berbagai konsep Dana Pihak Ketiga. 

2. Menghitung jumlah Dana Pihak Ketiga sesuai dengan konsepnya. 

3. Menentukan  jenis-jenis Dana Pihak Ketigadengankonsep Dana Pihak 

Ketiga optimal. 
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4. Menghitung kebutuhan Dana Pihak Ketiga. 

5. Menentukan sumber-sumber pemenuhan Dana Pihak Ketiga. 

 Tujuannya  adalah untuk mengurangi dana yang terikat di Dana Pihak 

Ketiga sementara simultan menyediakan pembiayaan dan  likuiditas yang 

mencukupi untuk melaksanakan bisnis global Harmono, (2017:103).  Menurut 

Mulyadi Nitisusatro, (2012 : 238) Sebagai ukuran posisi likuiditas perusahaan dan 

Modal  kerja bersih dapat dijadikan sebagai indicator likuiditas perusahaan. 

 

2.1.3.3  Hutang  

 Hutang Definisi Hutang adalah  kewajiban  masa  kini perusahaan yang  

timbul dari  peristiwa masa lalu  yang  penyelesaiannya  diharapkan 

mengakibatkan  arus  kas  keluar  dari  sumber daya perusahaan  yang  

mengandung manfaat ekonomi.purwaji, (2015:246) Jenis kewajiban  setiap 

perusahaan dapat berbeda  yang  disebabkan  oleh  karakteristik operasional  yang  

berbeda.  Kewajiban  dapat dikelompokkan sebagai kewajiban jangka pendek 

yaitu kewajiban yang  akan  dibayar  dalam  waktu  siklus operasional  atau  

kurang  dari  satu  tahun pada tanggal neraca dan kewajiban  jangka  panjang  

yaitu  semua kewajiban  perusahaan  yang  jatuh temponya  lebih  dari  satu  

periode akuntansi  atau  lebih  dari  satu  siklus operasi  normal  perusahaan  

dimana pelunasannya  dengan  menggunakan sumberdaya  yang  bukan  

dikategorikan sebagai aset LDR.  Kategori Hutang jangka pendek menurut 

purwaji  (2015:255) Suatu kewajiban  dikategorikan  sebagai  kewajiban jangka 

pendek apabila diperkirakan  akan  diselesaikan  dalam jangka  waktu  siklus  
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normal  operasional perusahaan ,memilikinya untuk diperdagangkan,kewajiban  

akan  diselesaikan  dalam jangka  waktu  12  bulan  setelah  akhir periode 

pelaporan, perusahaan  tidak  memiliki  hak  tanpa syarat  untuk  menunda  

penyelesaian kewajiban  setidaknya  12  bulan  setelah akhir periode pelaporan.  

Hutang jangka panjang  Definisi Hutang Jangka Panjang purwaji (2015:259) 

Hutang jangka panjang merupakan kewajiban pada  pihak  tertentu  yang  wajib  

dilunasi dengan  jangka  waktu  yang  melebihi  1 periode  akuntansi  (1  tahun)  

dihitung  sejak tanggal pembuatan neraca per 31 Desember. Pembayaran  

kemudian  dilakukan menggunakan  kas  tetapi  dapat  diganti menggunakan  aset  

tertentu.  Menurut Munawir (2004:67) hutang adalah semua kewajiban keuangan 

perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini 

merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. 

Dalam operasional  sebuah  perusahaan,  rekening dengan pinjaman jangka 

panjang tidak  akan pernah dikenai transaksi pengeluaran kas.  Di  akhir  periode  

akuntansi  bagian tertentu  dari  pinjaman  jangka  panjang tersebut  berubah  

menjadi  hutang  dengan jangka  pendek.  Oleh  karena  itu  harus dilakukan  

penyesuaian  guna  memindahkan bagian pinjaman jangka panjang yang sudah 

jatuh  tempo  menjadi  pinjaman  jangka pendek.   

2.1.4 Loan to Deposit Ratio 

2.1.4.1 Pengertian Loan to Deposit Ratio 

 Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah perbandingan antara total kredit 

yang diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh 

bank yang bersangkutan (rivai, 2006:78). Usaha bank yang utama adalah 
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memasarkan dan memutar uang para nasabahnya untuk mendapatkan keuntungan, 

sehingga bank harus memaksimalkan pemasaran uangnya dan sekecil mungkin 

mencegah uang menganggur. Di sisi lain, untuk memenuhi kewajibannya terhadap 

deposan dan debitur yang sewaktu-waktu menarik dananya dari bank, bank 

dituntu selalu dalam siap posisi membayar, yang artinya bank harus mempunyai 

cadangan uang yang cukup. 

 Lukman Dendawijaya (2015:114), mengatakan “likuiditas adalah analisis 

yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo”. 

 Kasmir(2014:268) mengatakan “likuiditas bank adalah kemampuan bank 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain dapat 

membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat 

mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan”. 

 
2.1.4.2 Pengukuran Likuiditas  

 Bank umum dalam memberikan jumlah penyaluran dana kredit yang 

begitu besar bahkan melebihi 80% dari total asset yang dimiliki akan berakibat 

terganggunya likuidita bank, karena sumber dana simpanan masyarakat tersedot 

dengan jumlah pemakaian kredit. Jumlah dana kredit yang disalurkan berasal dari 

simpanan masyarakat dianggap sehat menurut kutipan bank Indonesia adalah 

antara 85%-110%. Dengan demikian, pemberian kredit yang berlebihan 

mengandung suatu resiko bagi pihak manajemen bank. Kemungkinan resiko yang 

timbul dalam penyaluran kredit adalah terjadi transaksi pembayaran kembali atas 



 
 

30 
 

kredit dalam kondisi tidak berbayar atau pembayaran kembali dari debitur 

tersendat (dengan kata lain non performing loannya membersar yang berarti ada 

suatu indikasi terjadi kredit macet). Kinerja likuiditas diukur dengan rasio 

likuiditas. Pengelolaan Loan to Deposit Ratio diartikan sebagai suatu proses 

pengendalian dari alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua 

kewajiban bank yang harus segera dibayar. Pengelolaan likuiditas berkaitan erat 

dengan kepercayaan masyarakat, nasabah dan pemerintah.Pengukuran terhadap 

Loan to Deposit Ratio pada umumnya membandingkan antara harta LDR dan 

kewajiban LDR nya. Menurut (Hariyani, 2010: 56) LDR merupakan rasio kredit 

yang diberikan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank yang 

bersangkutan. Besarnya LDR akan berpengaruh terhadap laba memlalui 

penciptaan kredit. 

2.1.5 Bank  

2.1.5.1  Pengertian Bank 

 “Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga 

perantara keuangan (financial intermediaries), yang menyalurkan dana dari pihak 

yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana pada waktu yang 

ditentukan” (Lukman Dendawijaya, 2003: 25). 

 Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, berikut ini akan dijelaskan 

beberapa pengertian bank, yaitu sebagai berikut : 

Kasmir (2000:1) menyatakan bahwa bank didefinisikan sebagai : “Lembaga 
keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 
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menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa 
bank lainnya”. 

Suyatno (1999:1) Menjelaskan bahwa : “ Bank adalah suatu jenis lembaga 
keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, 
mengedarkan uang, pengawasan terhadap mata uang. Bertindak sebagai tempat 
penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan 
dan lain-lain”. 

Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan 
tentang perbankan : “ Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak”. 

 Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dan melakukan usaha 

perbankan yang meliputi kegiatan menghimpun dana (Funding), menyalurkan 

dana (Lending) dan memberikan jasa-jasa bank lainnya (Services). 

2.1.5.2 Fungsi Bank 

 Kegiatan-kegiatan perbankan terutama bank umum yang ada di Indonesia 

beserta pengertiannya menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah 

sebagai berikut : 

1. Menghimpun dana dari masyarakat (funding Services) antara lain dalam 

bentuk : 

a. Simpanan Giro (demand deposit) merupakan simpanan yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, 

sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan LDRa 

pemindahbukuan. 
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b. Simpanan tabungan (saving deposit), yaitu simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, 

tetapi dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

c. Simpanan Deposit (time deposit) merupakan simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian 

nasabah penyimpan dengan baik. Simpanan ini dapat dicairkan dengan 

menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito.  

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat (lending services) yakni dalam bentuk 

pinjaman (Kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau 

pembiayaan bagi bank. 

 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 uangnya setelah jangka 
waktu dengan pemberian bunga, sedangkan pengertian pembiayaan adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 
pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 
jangka waktu tertentu dengan ibalan bagi hasil”. 

 

 Dengan pemberian kredit bank ini debitur, penerimaan kredit selain 

dikenai beban bunga juga jasa pinjaman berupa biaya administrasi, provisi dan 

komisi. Bentuk penyaluran dana atau kredit kepada masyarakat ialah : 

a. Kredit Investasi, yaitu kredit bagi para investor untuk investasi jangka 

panjang. 
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b. Kredit Dana Pihak Ketiga, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai 

kegiatan usaha dan bersifat jangka pendek guna memperlanca transaksi 

perdagangan. 

c. Kredit Perdagangan, yaitu kredit bagi pedagang baik agen maupun 

pengecer. 

d. Kredit Konsumtif, yaitu merupakan kredit yang digunakan untuk 

keperluan konsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi. 

e. Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk menghasilkan produk. 

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (bank services) merupakan jasa 

pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan 

meliputi : 

a. Menerima setoran-setoran, seperti pajak , telepon, air, listrik, serta 

uang kuliah. 

b. Melayani pembayaran-pembayaran seperti pembayaran gaji, 

pensiun serta honorarium, deviden, kupon, dan pembayaran bonus 

hadiah.  

 Dengan adanya kredit yang cukup memungkinkan suatu perbankan 

dalam melaksanakan aktivitasnya tidak mengalami kesulitan dan hambatan yang 

mungkin akan timbul. Adanya dana pihak ketiga yang berlebihan menunjukkan 

adanya dana yang tidak produktif dan hal ini memberikan kerugian karena dana 

yang tersedia tidak dipergunakan seLDRa efektif dalam kegiatan perbankan. 

Sebaliknya kekurangan pemberian kredit merupakan sebab utama kegagalan 

perbankan dalam menjalankan aktivitasnya. 
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2.1.5.3 Dana Bank 

Dalam bisnis perdagangan terdapat sejumlah barang yang akan dibeli 

kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Begitu pula 

dalam perusahaan industri terdapat kegiatan membeli bahan baku untuk diproses 

menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan kemudian dijual kembali. 

Kegiatan jual beli ini terus menerus dilakukan sesuai dengan target perusahaan 

dan harus dikelola LDR profesional sehingga menghasilkan laba yang maksimal 

dengan menekan biaya seefisien mungkin (Hariyani, 2010: 89) 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, bank haruslah terlebih dulu 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 (2003:45) sumber dana bank yaitu usaha bank dalam 

menghimpun dana dari masyarkat. Perolehan dana itu tergantung dari bank itu 

sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. 

 Siamat dalam Lukman Dendawijaya (2005:46) menyatakan dana bank 

adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva LDR yang dikuasai bank dan 

setiap waktu dapat diuangkan. 

 Apabila kita melihat dana dari sudut pandang bagaimana dana tersebut 

diperoleh maka dana dapat dibedakan antara dana sendiri dan dana 

asing.Sinungan Dalam Lukman Dendawijaya (2005:46) menyatakan “dana-dana 
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bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber dari 

dana-dana berikut: 

1. Dana pihak kesatu 

Dana pihak kesatu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para 

pemegang saham. 

2. Dana pihak kedua 

Dana pihak kedua adalah dana pinjaman dari pihak keluar. 

3. Dana pihak ketiga 

Dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari pihak masyarakat. 

 

2.2  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No  Judul  Penulis  Persamaan  Perbedaan 
1.  pengaruh efisiensi 

Dana Pihak Ketiga 
terhadap rentabilitas 
ekonomis pada 
perusahaan food and 
beverages yang 
terdaftar di bursa 
efek indonesia 

Nurdalia  Menganalisis 
pengaruh 
Dana Pihak 
Ketiga 

Tidak 
menganalisis 
pengaruh 
kredit Dana 
Pihak Ketiga 
terhadap 
likuiditas 

2.  pengaruh perputaran 
Dana Pihak Ketiga 
dan solvabilitas 
terhadap rentabilitas 
(gross profit margin) 
pada perusahaan 
sektor pertanian 
yang terdaftar di 
bursa efek indonesia 
(bei) periode 2011‐
2015 

Septian 
 

Menganalisis 
Perputaran 
Dana Pihak 
Ketiga, 
solvabilitas 
dan 
rentabilitas 

Tidak 
menganalisis 
Pengaruh 
kredit Dana 
Pihak Ketiga 
terhadap 
likuiditas 

3.  pengaruh Dana Pihak  Edwar Hartawan  Menganalisis  Tidak 
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Ketiga terhadap 
rentabilitas ekonomi 
pada perusahaan 
manufaktur yang 
terdaftar di bursa 
efek indonesia 
 
 
 
 
 
 
 

PengaruhDan
a Pihak Ketiga 
dan 
rentabilitas. 

Menganalisis 
Pengaruh 
kredit Dana 
Pihak Ketiga 
terhadap 
likuiditas 
 

4.  efektivitas tingkat 
perputaran Dana 
Pihak Ketiga 
terhadap rentabilitas 
ekonomi pada kpri 
mareje praya 
kabupaten lombok 
tengah 

Indah Ariffianti, Akmaludin  Menganalisis 
perputaran 
Dana Pihak 
Ketiga 
terhadap 
rentabilitas  

Tidak 
menganalisis 
pengaruh 
kredit Dana 
Pihak Ketiga 
terhadap 
likuiditas  

5.  pengaruh struktur 
modal terhadap 
rentabilitas pada 
perusahaan 
perbankan yang 
terdaftar di bei 
periode 2013 

Fitria khairunisa  MenganalisisD
ana Pihak 
Ketiga 
terhadap 
rentabilitas 

Tidak 
menganalisis 
pengaruh 
kredit Dana 
Pihak Ketiga 
terhadap 
likuiditas 

 

2.3  Kerangka Pemikiran 

 Perbankan merupakan suatu organisasi yang dikelola dengan tujuan 

untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang tersedia didalamnya sehingga 

dapat menghasilkan jasa. Pada umumnya setiap perbankan memiliki tujuan yang 

sama yaitu untuk mendapatkan dan meningkatkan keuntungan jangka panjang 

disamping terdapat tujuan-tujuan sosial lainnya. Untuk mewujudkan semua itu 

diperlukan sejumlah dana bagi perbankan, dan dengan dana juga perbankan dapat 

melakukan ekspansi atau mengembangkan usahanya tersebut. 
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 Penentuan struktur kredit sangat penting dalam pengambilan keputusan 

mengenai penghimpun dana nasabah, karena menyangkut kondisi keuangan 

perbankan itu sendiri. Manager keuangan harus berusaha untuk menetapkan 

struktur ekspansi kredit yang tepat LDR berhati-hati memantau efek dari struktur 

kredit terhadap dana nasabah yang diperoleh, sehingga dapat memaksimumkan 

ekspansi kredit bagi kondisi kesehatan bank. 

 Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank akan mempengaruhi tingkat 

Loan to Deposit Ratio, dimana manajemen bank harus bisa mengendalikan jumlah 

kredit yang disalurkan dengan jumlah dana yang diterima, dengan melihat efek-

efek dari jenis yang diterima. Dana jangka panjang ditempatkan ke kredit jangka 

panjang dan dana jangka pendek ditempatkan ke kredit jangka pendek. 

 Apabila kita melihat dana dari sudut pandang bagaimana dana tersebut 

diperoleh maka dana dapat dibedakan antara dana sendiri dan dana asing. 

 Bagi sebuah bank sebagai suatu lembaga keuangan, dana merupakan 

darah dalam tubuh badan usaha dan persoalan paling utama. Tanpa dana, bank 

tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak akan berfungsi sama sekali. 

 Siamat Dalam Lukman Dendawijaya (2005:46) “Dana bank yaitu uang 

tunai yang dimiliki bank ataupun LDR yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat 

diuangkan”. 

 Masalah pendanaan bagi suatu perbankan meliputi upaya untuk 

menghimpun, menyediakan, dan menyalurkan dana yang dibutuhkan bank dengan 

LDR yang efisien dan efektif. Pemenuhan kebutuhan dana dalam perbankan dapat 

bersumber dari dana sendiri dan dana asing. Dana sendiri merupakan dana yang 



 
 

38 
 

berasal dari para pemegang saham bank dan tertanam didalam perusahaan untuk 

waktu yang tidak tentu waktunya. Dana dari modal sendiri yang berasal dari 

“sumber intern” bank ialah keuntungan yang dihasilkan bank, sedangkan dana 

dari modal asing yang berasal dari sumber “sumber extern” ialah dana dari modal 

yang berasal dari luar bank yang sifatnya sementara bekerja didalam perusahaan, 

dan bagi bank yang bersangkutan dana tersebut merupakan “kewajiban” yang 

pada saatnya harus dibayar kembali. 

 Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas maka dapat 

digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1Kerangka Pemikiran 

 

 

2.4 Hipotesis 

 Hipotesis yang dikemukakan berdasarkan uraian tersebut diatas adalah 

sebagai berikut: Penyaluran kredit Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap LDR 

pada PT. Bank BPR Kertarajasa. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode yang Digunakan 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analisis dengan jenis pendekatan studi kasus yaitu dengan melihat 

permasalahan yang ada di perusahaan sehubungan dengan masalah yang diteliti. 

Data yang diperoleh selama penelitian kemudian akan diolah, dianalisis dan 

diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari. Untuk lebih 

jelasnya ada beberapa pengertian metode penelitian menurut para ahli yaitu : 

 Menurut Sugiyono (2010:2) menjelaskan bahwa : 

“Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. 

  Sedangkan pengertian menurut I Made Wirartha (2006:68) metode 

penelitian adalah sebagai berikut : 

“Suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara – 
cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan – kegiatan mencari, 
mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan 
fakta – fakta atau gejala – gejala secara ilmiah.” 
 
 Berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya, penelitian ini termasuk metode 

penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini 

menggunakan metode deskriptif, yaitu yang mengungkapkan gambaran masalah 

yang terjadi pada saat penelitian ini berlangsung. 

 Adapun pengertian dari metode deskriptif menurut Moh.Nazir 

(2005:54)adalah : 
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“Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, 

suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang.” 

 Dengan kata lain penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan 

perhatian kepada masalah – masalah sebagaimana adanya saat penelitian 

dilaksanakan. Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang 

objektif khususnya mengenai Dana Pihak Ketiga terhadap Loan to Deposit Ratio 

pada PT. Bank BPR Kertaraharja. 

 Adapun yang menjadi objek penelitian di dalam menyusun skripsi ini 

adalah pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Loan to Deposit Ratio. Dimana 

lokasi yang dijadikan tempat penelitian pada PT. Bank BPR Kertaraharja yang 

beralamat di jalan Raya Soreang  Kab.Bandung. 

 Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan 

penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan 

sistematis. 

 Definisi dari desain penelitian atau rancangan penelitian menurut 

Moh.Nazir (2003:11) adalah : 

“Semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, 

mulai tahap persiapan sampai tahap penyusunan laporan.” 

 Sedangkan menurut Husein Umar (2005:54-55) verivikatif penelitian 

adalah verifikatif adalah  alat  analisis  yang menggunakan  metode-metode 

seperti model matematika,  statistik, dan ekonometrik.  Hasil analisis disajikan 
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dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan  dan diinterpretasikan 

dalam  suatu  uraian. 

 Sedangkan menurut Husein Umar (2005:54-55) desain penelitian adalah : 

“Rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh 

jawaban atas pertanyaan – pertanyaan penelitian”. 

 Meninjau definisi desain penelitian yang telah dilakukan oleh Moh.Nazir 

dan Husein Umar diatas, penulis berasumsi desain penelitian merupakan semua 

proses yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, maka dapat 

dikatakan bahwa desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan 

sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan cara memilih, 

mengumpulkan dan menganalisis data yang diteliti pada waktu tertentu. 

 

3.2 Operasionalilsasi Variabel 

Pengertian operasional variable menurut Sugiyono (2010:58) adalah : 

“Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.” 

 Menurut Sugiyono (2011:38) “variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya”.   
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 Adapun variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable 

bebas (Independent Variable). Pengertian dari variable bebas menurut 

JonathanSarwono dan Tutty Martadijera (2008:107) yaitu : 

“Merupakan variable yang dapat diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti 

untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi.” 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa variable bebas (independent variable) 

merupakan suatu variable yang bebas dimana keberadaannya tidak dipengaruhi 

oleh varibel lain, bahkan variabell ini merupakan suatu variabell yang dapat 

mempengaruhi variabelle lain. 

 Untuk meneliti bagaimana ketentuan dalam prosedur pengendalian Dana 

Pihak Ketiga bermasalah pada PT.Bank BPR Kertaraharja, penulis menentukan 

operasional variable.Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, 

indicator, serta skala dari variabel – variabel yang terkait dalam penelitian, 

sehingga pengujian dapat dilakukan secara benar, sesuai dengan judul penelitian. 

 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas / 

independen dan variabel terikat / dependen, sebagai berikut : 

 Operasionalisasi variable dalam penelitian tentang pengaruh Dana Pihak 

Ketiga terhadap Loan to Deposit Ratio pada PT. Bank BPR Kertaraharja akan 

dijelaskan dalam tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

 
Variabel Konsep Dimensi Indikator Skala 

DANA 

PIHAK 

KETIGA 

(X) 

Dana Pihak Ketiga adalah 
kinerja perbankan juga 
dapat diukur dari 
kemampuan bank dalam 
menghimpun dana 
masyarakat Rivai (2012 : 
169) 

 

 

Simpanan 

 

 
   Tabungan +  
          
Deposito 
 

Rasio 

LOAN TO 

DEPOSIT 

RATIO 

(Y) 

Loan to Deposit Ratio 
(LDR) adalah perbandingan 
antara total kredit yang 
diberikan dengan total Dana 
Pihak Ketiga (DPK) yang 
dapat dihimpun oleh bank 
yang 
bersangkutanRivai(2012:78) 

 

 

 

LDR 

 

 
 

LDR 
 
 

Rasio 

 

3.3 Sumber dan Cara  Penentuan Data/Informasi 

3.3.1 Sumber Data 

 Data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

3.3.1.1 Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang memang dikumpulkan untuk 

tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis 

melalui observasi, wawancara yang dilakukan secara langsung di PT. 

Bank BPR Kertaraharja. 

3.3.1.2 Data Sekunder 
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 Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan untuk 

kepentingan studiberasal dari Laporan Keuangan yang berasal dari  PT. Bank 

BPR Kertaraharja  periode tahun 2013 - 2017 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

berbagai cara, yaitu : 

1. Penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan yang digunakan 

untung menjawab permasalahan yang terjadi. 

a. Wawancara, yaitu cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab 

secara langsung dengan petugas yang berwenang untuk memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

b. Observasi, yaitu cara pengambilan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan langsung di PT. Bank BPR Kertaraharja. 

c. Dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang terdapat dalam 

Laporan Keuangan yang berasal dari  PT. Bank BPR Kertaraharja periode 

tahun 2013 sampai tahun 2017, khususnya mengenaiJumlah Dana Pihak 

Ketiga dan Cash Ratio yang diperoleh. 

2. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu pengambilan data melalui 

beberapa teori terkait dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan masalah 

yang diteliti. 

 

 

3.4 Metode Penarikan Sampel 
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 Dalam menunjang hasil penelitian, maka peneliti melakukan 

pengelompokkan data yang diperlukan ke dalam dua golongan, yaitu: 

 

3.4.1 Populasi 

 Menurut Sugiyono (2010:115) “populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang  mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh  peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan”. Sedangkan Menurut murti sumiarni dan salamah wahyuni 

(2006:690) “populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti dan terdiri atas 

sejumlah individu, baik yang terbatas maupun yang tidak terbatas”.  

 Berdasarkan pengertian populasi diatas, maka yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT. Bank BPR Kertaraharja. 

 

3.4.2  Sampel 

 Setelah menentukan populasi langkah berikutnya adalah menentukan 

sampel yang akan diambil untuk melakukan penelitian. Menurut Sugiyono 

(2010:116)mengungkapkan pengertian sampel sebagai berikut :“Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

non-probability sampling (sampling non-probabilitas) yaitu cara penarikan sampel 

yang yang tidak berdasarkan probabilitas. Dalam semua sampling non-

probabilitas, kemungkinan atau peluang setiap anggota populasi untuk menjadi 

anggota sampel tidak sama atau tidak diketahui. Metode yang digunakan adalah 
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sampling pertimbangan, yaitu bentuk sampling non-random dimana penentuan 

sampelnya dilakukan atau ditentukan oleh peneliti sendiri M. Iqbal hasan 

(2002:68). Adapun alasan pemilihan sampel yang digunakan adalah karena 

sampel itu dianggap sudah mewakili populasi dan dianggap representatif untuk 

dilakukan penelitian serta merupakan data terbaru yang dapat diandalkan. Data 

tersebut berupa Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Cash Ratio yang diambil dari 

laporan keuangan periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. 

 Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan 

penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan 

sistematis. 

 Definisi dari desain penelitian atau rancangan penelitian menurut 

Moh.Nazir (2003:11) adalah : 

“Semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, 

mulai tahap persiapan sampai tahap penyusunan laporan.” 

 Sedangkan menurut Husein Umar (2005:54-55) desain penelitian adalah : 

“Rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh 

jawaban atas pertanyaan – pertanyaan penelitian”. 

 Meninjau definisi desain penelitian yang telah dilakukan oleh Moh.Nazir 

dan Husein Umar diatas, penulis berasumsi desain penelitian merupakan semua 

proses yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, maka dapat 

dikatakan bahwa desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan 
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sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan cara memilih, 

mengumpulkan dan menganalisis data yang diteliti pada waktu tertentu. 

 

 

3.5 Metode Analisis Data 

 Sugiyono (2012:147) menyebutkan bahwa teknik analisis data pada 

penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Dalam penelitian ini analisis data 

akan menggunakan teknik statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:148) 

statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit – unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 

3.5.1.  Uji Asumsi Klasik 

3.5.1.1.  Uji  Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Seperti diketahui 

bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 
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normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid 

(Sugiyono,2013:160). Uji normalitas dalam penelitian yaitu dengan menggunakan 

grafik dan uji statistik. 

 

3.5.1.2.  Uji Linieritas 

 Uji lineritas bertujuan untu mengetahui apakah dua variable mempunyai 

hubungan linier atau tidak secara signifikan. Uji linieritas dapat dilakukan dengan 

menggunakan F test atau Test for linierity. Dalam penelitian ini  uji linieritas 

dilakukan dengan menggunakan test for linierity pada taraf signifikan 0.05. Dua 

variable dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansi (Linierity)  

kurang dari 0.05 (Sugiyono, 2013:151)` 

 

3.5.1.3  Uji Heteroskedasitas 

 Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Ada beberpa cara yang dilakukan untuk uji heterpskedasitas yaitu uji 

grafik, uji park, uji glejser, dan uji white. Meregresikan variaabel bebas terhadap 

nilai residualnya mutlak. Variable memiliki gejala heteroskedastisitas niali thitung  

signifikan atau nilai probality < 0,05 dan sebaliknya tidak memiliki gejala 

heteroskedastisitas jika nilai thitung tidak signifikan atau nilai probability >=0,05 

(Sugiyono, 2013:139) 

 

 



 
 

40 
 

3.5.2 Analisis regresi linier Sederhana 

 Dalam menguji hipotesis akan digunakan teknik statistik parametrik, 

yaitu analisis regresi linier sederhana. Alasan menggunakan analisis regresi linier 

adalah untuk menjawab  indentifikasi masalah  yaitu untuk mengetahui pengaruh 

perputaran piutang terhadap Dana Pihak Ketiga. Model regresi yang digunakan 

untuk tujuan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut. 

Y = a + bX 

Dimana : 

Y  :LOAN TO DEPOSIT RATIO 

X :DANA PIHAK KETIGA 

a : Konstanta 

b : Koefisien Regresi 

 Guna menghitung nilai koefisien  a dan b dari persamaan regresi di atas 

digunakan metoda kuadrat terkecil (least square method) dan perhitungannya 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

Konstanta (a) 

 
2
i i i i i

22
i i

X Y X X Y
a

n X X





   

 
 

Koefisien regressi variabel X (b) 

 
i i i i

22
i i

n X Y X Y
b

n X X
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3.5.4 Analisis Korelasi Pearson  

 Korelasi adalah istilah statistik  yang menyatakan derajat hubungan linier 

searah bukan timbal balik antara dua variabel atau lebih. Analisis Korelasi 

merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua 

variabel yaitu variabel X (Dana Pihak KetigaModal  Kerja) dan variabel Y (Loan 

to Deposit Ratio).  

 Analisis Korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara 

dua variabel, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan 

independen. 

 Simbol korelasi untuk sampel adalah r yang disebut koefisien korelasi, 

sedangkan symbol parameternya adalah ρ ( dibaca rho). Jika hubungan antara 

variabel X (Dana Pihak Ketiga) dan variabel Y (Loan to Deposit Ratio) memang 

ada dan berarti, maka untuk mengetahui derajat korelasi antara kedua variabel 

digunakan teknik analisis korelasi linier dengan menggunakan SPSS 21 atau 

dengan menggunakan analisis korelasi Pearson (Product Moment Correlation 

Analysis) dengan rumus sebagai berikut :  

  
         2222 

 





YYnXXn

YXXYn
r   

  ( Sumber :Sugiyono 2010 : 248 ) 

Dimana : 

r :  Koefisien Korelasi 

n :  Besar Sampel 
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x :  Variabel Independen (DANA PIHAK KETIGA) 

y :  Variabel Dependen (LOAN TO DEPOSIT RATIO) 

∑xy:  Jumlah hasil perkalian tiap-tiap skor asli dari x dan y 

∑x:Jumlah skor asli variabel x 

∑y:Jumlah skor asli variabel y 

 

 Koefisien korelasi ( r ) menunjukkan derajat korelasi antara variabel X 

(Modal) dan variabel Y (Loan to Deposit Ratio). Nilai koefisien korelasi harus 

terdapat dalam batas-batas -1 ≤ r ≤ +1. Tanda positif menunjukkan adanya 

korelasi positif atau korelasi langsung antara kedua variabel, yang berarti setiap 

kenaikan nilai x akan diikuti dengan kenaikan nilai y. Sedangkan tanda negatif 

menunjukkan adanya korelasi negatif atau korelasi inversi antara kedua variabel 

yang berarti setiap kenaikan nilai x akan diikuti dengan penurunan nilai y dan 

setiap penurunan nilai y akan diikuti dengan kenaikan nilai x. 

 Jika nilai r sama dengan +1 atau mendekati +1, maka korelasi antara 

kedua variabel sangat kuat dan positif. Jika nilai r sama dengan -1 atau mendekati 

-1, maka korelasi antara kedua variabel yang diteliti sangat kuat dan negatif. Jika 

nilai r sama dengan 0 atau mendekati 0 maka korelasi antara kedua variabel yang 

diteliti sangat lemah atau tidak ada sama sekali. 

 Nilai koefisien korelasi r berkisar antara -1 sampai +1, -1≤ rxy ≤ 1 yang 

kriteria pemanfaatannya dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Jika rxy ≤  +1  maka korelasi antara dua variabel dikatakan sangat kuat dan 

searah, artinya jika X naik sebesar 1 maka Y juga akan naik sebesar 1 atau 

sebaliknya 

2. Jika rxy  ≥ -1  maka korelasi antar kedua variabel sangat kuat dan berlawanan 

arah, artinya apabila  X naik sebesar 1 maka Y akan turun sebesar 1 atau 

sebaliknya. 

3. Jika rxy = 0  maka hubungan antara kedua variabel sangat lebar atau tidak ada 

hubungan sama sekali 

 Setelah diperoleh nilai koefisien korelasi, untuk dapat memberi  

interpretasi terhadap kuatnya hubungan itu, maka dapat digunakan pedoman 

sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00  -  0.199 

0,20  -  0,399 

0,40  -  0,599 

0,60  -  0,799 

0,80  -  1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

(Sumber : Sugiyono, 2011: 184) 
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3.5.5 Koefisien Determinasi 

 Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (Dana Pihak 

Ketiga) terhadap variabel dependen (Loan to Deposit Ratio), digunakan koefisien 

determinasi yaitu suatu bilangan yang merupakan bentuk kuadrat dari koefisien 

korelasi ( r2 ) yang besarnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Adapun 

rumusnya adalah sebagai berikut: 

Kd = (r)2x 100% 

Dimana : 

Kd : Koefisien determinasi 

r   : Koefisien korelasi 

 Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0-1, dimana semakin besar 

nilai koefisien determinasi menunjukkan semakin besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

 

3.5.6 Uji Hipotesis 

 Untuk menguji signifikasi suatu koefisien korelasi, maka dapat 

menggunakan statistik uji t  (uji 2 pihak) dengan rumus sebagai berikut:  

 

21

2

r

n
rthitung 


  

  (Sumber : Sugiyono, 2010 : 184) 

 



 
 

45 
 

Keterangan : 

t : t hitung yang dicari 

r : Koefisien Korelasi Pearson 

n : Banyaknya sampel 

 Hasil perhitungan uji t kemudian dibandingkan dengan distribusi  t-

student (ttabel) yang diperoleh dengan menggunakan tingkat signifikasi (α) = 0.05 

(5%)  dan derajat bebas  db = (n-2).   

Kriteria pengujian : 

a.  Menerima Ho jika : -ttabel   ≤ thitung ≤  ttabel    

b.  Menolak Ho apabila:   thitung  <  - ttabel  atau  thitung  >  ttabel    

1. Penerimaan dan Penolakan 

 Untuk mengetahui ditolak atau diterimanya hipotesis, kaidah yang 

digunakan dalam pengujian terhadap hipotesis  penelitian sebagaimana dikutip 

berikut ini : 

 “Kaidah pengujian: 

 “Jika thitung  ≥ ttable , maka Ho ada di daerah penolakan, berarti  Ha diterima 

artinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungannya.Maka tolak Ho 

artinya signifikan  

 Jika  thitung  ≤  ttable , , maka  Ho  ada di daerah penerimaan ,berarti  Ha ditolak 

artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungannya.Maka 

terima Ho artinya tidak signifikan.” 



 
 

46 
 

 thitung dicari dengan rumus perhitungan t hitung danttable dicari di dalam 

tabel distribusi t student dengan ketentuan sebagai berikut,α = 0.05 dan db 

= (n-1).   

2. Menggambar Daerah Penerimaan dan Penolakan  

 Untuk menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan terhadap 

sebuah hipotesis dapat digambarkan dengan uji dua pihak daerah penerimaan dan 

penolakan hipotesis. 

 

Gambar   3.1 

Kurva t Distribusi (Uji Dua Pihak) Daerah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum  Bank BPR Kertaraharja 

Sebelumnya adalah PD. BPR Soreang dan 14 (empat belas) Kantor 

Cabang dan dalam perkembangannya telah memiliki 11 Kantor Kas dan 2 Kantor 

Pos Pelayanan yang tersebar di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung 

Barat dengan nama PD. BPR Kabupaten Bandung TAHUN 2014 : Untuk lebih 

professional baik dalam Pengelolaan/pelayanan kepada masyarakat maupun 

operasional bank sehingga lebih mampu bersaing dengan bank lainnya, maka PD. 

BPR Kabupaten Bandung berubah nama dan bentuk badan hukum menjadi PT. 

BPR KERTA RAHARJA berdasarkan Perda Kabupaten Bandung Nomor 29 

Tahun 2012 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung menjadi PerseMINAT 

MENABUNGn Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja dan Perda 

Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bandung Nomor 

29 Tahun 2012 serta sesuai ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. 

Berubah nama dari BKPD menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat (PD.BPR) dengan izin usaha masing-masing dari Menteri Keuangan 

Republik Indonesia dan dikukuhkan dengan Perda Kabupaten Bandung Nomor 22 

Tahun 1996 tentang PD. BPR di Kabupaten Bandung TAHUN 2010 : Pada 

tanggal 14 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia 
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Nomor 11/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemberian izin 

Peleburan Usaha (Konsolidasi) 15 (lima belas) PD. BPR di Kabupaten Bandung 

menjadi PD. BPR Kabupaten Bandung tersebut digabungkan (Konsolidasi) 

menjadi 1 (satu) Kantor Pusat yang beralamat di Jalan Raya Soreang Nomor 26 

Soreang Kabupaten Bandung.  

Tahun 1976 Berawal dari Nama Bank Karya Produksi Desa (BKPD) 

dengan status otonom sebanyak 15 BKPD yang berlokasi di Kecamatan di 

Kabupaten Bandung (sebelum pemekaran) yang dibentuk dengan Keputusan 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 40/BI/PEM/SK/1965 

tanggal 21 Desember 1965 dan dikukuhkan dengan Perda Kabupaten Bandung 

Nomor VI Tahun 1976 TAHUN 1997. 

 

4.1.2 Visi Misi PT.Bank BPR Kertaraharja 

PT. Bank BPR Kertaraharja  memeiliki visi perushaan yaitu, Menjadi 

Bank Perkreditan Rakyat Profesional, Kokoh, Mandiri dan berdaya saing dalam 

mengembangkan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2019 

Misi dari PT. Bank BPR Kertaraharja ialah, Penggerak dan pendorong laju 

pertumbuhan   perekonomian UMKM di daerah. 

4.1.3 Stuktur Organisasi Bank BPR Kertaraharja  

Komisaris Utama  :H. Sofyan  

Komisaris :H. B. Budi Rahardjo  
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Direktur Utama ;H. Moch. Soleh Pios  

Direktur Operasional :H. Boy Ferli Sumaatmaja  

Direktur Kepatuhan :H. Beni Subarsyah. 

4.1.4 Job Des PEMIMPIN KC/ PEMIMPIN KANTOR CABANG 

Tugas , Wewenang dan Tanggungjawab, sebagai berikut ; 

 Bertanggung jawab seMinat menabunga langsung kepada  Direksi, 

 Melaksakanakan hak substitusi dari direksi, 

 Menyusun bulanan dan  Rencana Bisnis Bank (RBB), 

 Bertanggungjawab dalam pencapaian target bulanan dan RBB, 

 Merekomendasikan dan memutuskan kredit sesuai  dengan 

kewenangannya, 

 Menjaga, memelihara, mengelola likuiditas, 

 Mengusulkan kebutuhan pegawai serta kebutuhan training, 

 Memelihara dan mengelola asset tetap, inventaris dan barang lainnya, 

 Mengendalikan biaya sesuai dengan kewenangannya, 

 Mengusulkan/ merekomendasikan pendidikan dan pelatihan, mutasi, 

demosi, rotasi, promosi, pengangkatan pegawai, pemberian teguran/ 

peringatan, mengusulkan pemberhentian hubungan kerja, perpanjangan/ 

tidak perpanjangan kontrak kerja calon pegawai, 

 Mengusulkan penambahan dan  pengurangan pegawai,  

 Melakukan otorisasi sesuai kewenangannya, 

 Bertanggungjawab berjalannya program edukasi literasi keuangan, 

 Melakukan analisis potensi wilayah, 

 Bertanggungjawab dalam peningkatan pertumbuhan dana pihak ke tiga, 

fee base income dan ekspansi kredit, 

 Bertanggungjawab dalam penyelesaian kredit bermasalah dan hapus buku,  

 Bertanggungjawab dalam penerapan tata kelola BPR , 

 Bertanggungjawab dalam kelanMinat menabungan operasional bank, 
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 Bertanggungjawab dalam menjaga rasio-rasio bank sesuai ketentuan yang 

berlaku, 

 Bertanggungjawab dalam kelanMinat menabungan dan keamanan serta 

hubungan baik dengan nasabah, notaris, asuransi atau broker dan Dinas / 

instansi, 

 Bertanggungjawab dalam penyimpanan arsip/ dokumen, 

 Memastikan pelaksanaan APU dan PPT serta membuat laporan ke 

KPNO atas transaksi-transaksi yang mencurigakan dan transaksi diatas 

ketentuan, 

 Bertanggungjawab dalam keamanan penyimpan uang dan memastikan 

adanya perlindungan asuransi terhadap asset, 

 Bertanggungjawab atas pelayanan prima, 

 Bertanggungjawab atas penyelesaian pengaduan nasabah, 

 Melakukan tindak lanjut perbaikan/ penyelesaian temuan hasil 

pemeriksaan internal dan eksternal, 

 Memfungsikan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi unit-unit kerja 

dan melakukan penilaian kinerja pegawai di bawahnya, 

 Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkanDireksi, 

 

 

I. KEPALA SEKSI PEMASARAN DAN UMUM (KC Kelas II) 

Tugas , Wewenang dan Tanggungjawab, sebagai berikut ; 

 Bertanggung jawab seMinat menabunga langsung kepada  

Pemimpin Kantor Cabang, 

 Membantu Pemimpin Kantor Cabang dalam menyusun 

target bulanan dan RBB, 

 Membantu Pemimpin Kantor Cabang dalam pencapaian 

target bulanan dan RBB, 

 Bertanggungjawab atas kelanMinat menabungan 

operasional bidang kredit dan bidang dana serta 
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melakukan pengawasannya,  

 Membangun hubungan baik dengan notaris, asuransi/ 

broker, dinas instansi/perusahaan maupun nasabah yang 

potensial, 

 Bertanggung jawab atas pengelolaan kredit yang sehat, 

 Bertanggungjawab atas pengeloan dokumen administrasi  

kredit  dan administrasi dana, 

 Merekomendasikan special rate kredit atau dana, 

 Melakukan pemantauan dan pembinaan kepada debitur, 

penabung dan deposan, 

 Bertanggungjawab atas promosi-promosi pengembangan, 

pertumbuhan produk bank, 

 Bertanggung  jawab   dalam   pelayanan   prima, 

 Bertanggungjawab berjalannya program edukasi literasi 

keuangan, 

 Bertanggungjawab dalam kebenaran dan keakuratan 

transaksi sesuai kewenangannya, 

 Mengawasi dan mengevaluasi biaya seMinat menabunga 

efektif dan efisien, 

 Memastikan pengelolaan, ketersediaan dan kelengkapan 

barang cetakan, inventaris, ATK serta sarana prasana 

lainnya, 

 Menggali dan meningkatkan potensi fee base income, 

 Menginventarisasi sarana/ prasarana dan melakukan 

perbaikan-perbaikan jika diperlukan, 

 Melakukan fungsi kehumasan terkait harmonisasi dengan 

pihak ke tiga dan lingkungan terdekat dengan kantor, 

 Melakanakan fungsi akuntansi seMinat menabunga 

komprehensif dan tepat waktu, 
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 Bertanggungjawab dalam kebenaran dan keakuratan 

transaksi, 

 Melakukan perbaikan dan menjaga KUALITAS 

PELAYANAN , mengusulkan penyelamatan 

restrukturisasi, penyelesaian kredit bernasalah, hapus buku 

dan AYDA, serta memonitoring pengelolaan AYDA dan 

hapus buku, 

 Mengusulkan kebutuhan pegawai serta kebutuhan 

pendidikan dan pelatihan pegawai, 

 Menjaga dan mengelola  posisi keuangan/ likuiditas, 

 Menangani pengaduan nasabah dan perlindungan 

konsumen, 

 Bertanggungjawab atas pelaksanaan APU dan PPT serta 

membuat laporan ke KPNO atas transaksi-transaksi yang 

mencurigakan dan transaksi diatas ketentuan, 

 Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan prima, 

 Bertanggungjawab dalam pengawasan dan penegakan 

disiplin pegawai, 

 Bertanggungjawab mengelola ketertiban dan keamanan 

data tata usaha, umum dan pengelolaan barang/ inventaris, 

arsip/ dokumen penting, 

 Memastikan ketersediaan barang cetakan dan alat tulis 

kantor,  

 Memastikan pembayaran dan pelaporan pajak termasuk 

perbaikannya sesuai kewenangannya, 

 Melakukan tindak lanjut perbaikan/ penyelesaian temuan 

hasil pemeriksaan internal dan eksternal, 

 Memfungsikan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi 

unit-unit kerja dan melakukan penilaian kinerja pegawai di 

bawahnya, 
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 Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Pemimpin 

Cabang, 

 

II. KEPALA SEKSI PEMASARAN (KC Kelas I) 

Tugas , Wewenang dan Tanggungjawab, sebagai berikut ; 

 Bertanggung jawab seMinat menabunga langsung kepada  

Pemimpin KC/ Pemimpin Kantor Cabang, 

 Membantu Pemimpin KC/ Pemimpin Kantor Cabang dalam 

pencapaian target bulanan dan RBB, 

 Bertanggungjawab atas kelanMinat menabungan operasional 

bidang kredit dan bidang dana serta melakukan pengawasannya,  

 Membangun hubungan baik dengan notaries, asuransi/ broker, 

dinas instansi/perusahaan maupun nasabah yang potensial, 

 Bertanggung jawab atas pengelolaan kredit yang sehat, 

 Bertanggungjawab atas pengeloan dokumen administrasi  kredit  

dan administrasi dana, 

 Merekomendasikan special rate kredit atau dana, 

 Melakukan pemantauan dan pembinaan kepada debitur, 

penabung dan deposan, 

 Bertanggungjawab atas promosi-promosi pengembangan, 

pertumbuhan produk bank, 

 Bertanggung  jawab   dalam   pelayanan   prima, 

 Bertanggungjawab berjalannya program edukasi literasi 

keuangan, 

 Bertanggungjawab dalam kebenaran dan keakuratan transaksi 

sesuai kewenangannya, 

 Melakukan tindak lanjut perbaikan/ penyelesaian temuan hasil 

pemeriksaan internal dan eksternal, 

 Memfungsikan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi unit-

unit kerja dan melakukan penilaian kinerja pegawai di bawahnya, 
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 Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Pemimpin KC/ 

Pemimpin Kantor Cabang, 

 

III.a.  PELAKSANA ANALIS KREDIT  

Tugas Wewenang dan Tanggungjawab, 

sebagai berikut ; 

 Melaksanakan analisa kredit sesuai ketentuan yang berlaku, 

 Melakukan penilaian dan pemeriksaan tentang 

kepastian serta keabsahan agunan kredit, 

 Membuat laporan analisa kredit diselesaikan sesuai 

ketentuan yang berlaku 

 Melaksanakan analisa atas kredit yang akan 

direstrukturisasi, hapus buku dan atau di ambil alih (take 

over), 

 Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala 

Seksi Pemasaran atau Kepala Seksi Pemasaran dan Umum 

 

 

 

 

 

 

III.b.  PELAKSANA ADMINISTRASI KREDIT  

Tugas Wewenang dan Tanggungjawab, 

sebagai berikut ; 

 Menerima permohonan kredit dari calon debitur/ debitur 

mengulang melalui Customer Service,  

 Menerima dan mengadministrasikanserta melakukan 

registrasi berkas seMinat menabunga rapi dan tertib setiap 

usulan/ permohonan kredit dari calon debitur/debitur 
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mengulang, 

 Melakukan pengecekan administrasi kredit dan 

kelengkapan serta keabsahan dokumen sesuai ketentuan 

yang berlaku, 

 Melaksanakan proses entry data master dan akad kredit yang 

telah disetujui oleh Komite kredit dan/ atau yang disetujui 

oleh komite kredit kantor pusat sesuai MKK, 

 Melakukan pencairan kredit sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku,  

 Melakukan koordinasi dengan notaris, asuransi atau broker 

dan Dinas / instansi serta menindaklanjuti proses pengajuan 

atau klaim, 

 Melakukan transaksi pemindahbukuan dari tabungan ke 

angsuran kredit sesuai ketentuan yang berlaku, 

 Melaksanakan pengarsipan dokumen-dokumen di bidang 

kredit seMinat menabunga tertib dan aman, 

 Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Kepala 

Seksi Pemasaran atau Kepala Seksi Pemasaran dan Umum 

 

 

III.c.  PELAKSANA PEMASARAN/ MARKETING OFFICER 

 Melaksanakan promosi produk kredit, produk dana dan jasa bank (ke masyarakat, 

sekolah, dinas/ instansi, lembaga), 

 Memelihara, mempertahankan nasabah lama/ existing dan menMinat menabungi, 

menggali, memprospek calon nasabah baru yang potensial, 

 Membuat laporan perkembangan pemasaran kredit, 

 Melaksanakan program edukasi literasi keuangan, 

 Membuat laporan perkembangan pemasaran dana, 

 Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Seksi Pemasaran atau 

Kepala Seksi Pemasaran dan Umum atau Kepala Kantor Kas 
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III. KEPALA SEKSI UMUM (KC Kelas I) 

Tugas , Wewenang dan Tanggungjawab, sebagai berikut ; 

 Mengawasi dan mengevaluasi biaya seMinat menabunga efektif dan 

efisien, 

 Memastikan pengelolaan, ketersediaan dan kelengkapan barang 

cetakan, inventaris, ATK serta sarana prasana lainnya, 

 Menggali dan meningkatkan potensi fee base income, 

 Menginventarisasi sarana/ prasarana yang memerlukan perbaikan, 

 Mengelola arsip/ dokumen, 

 Fungsi kehumasan terkait dengan harmonisasi dengan pihak ke tiga, 

 Membantu Pemimpin KC/ Pemimpin Kantor Cabang dalam menyusun 

target bulanan dan RBB, 

 Membantu Pemimpin KC/  Pemimpin Kantor Cabang dalam 

pencapaian target bulanan dan RBB, 

 Melakanakan fungsi akuntansi seMinat menabunga komprehensif dan 

tepat waktu, 

 Melakukan perbaikan dan menjaga KUALITAS PELAYANAN , 

mengusulkan penyelamatan restrukturisasi, penyelesaian kredit 

bernasalah, hapus buku dan AYDA, serta memonitoring pengelolaan 

AYDA dan hapus buku, 

 Mengusulkan kebutuhan pegawai serta kebutuhan pendidikan dan 

pelatihan pegawai, 

 Menginventarisasi sarana/ prasarana dan melakukan perbaikan-

perbaikan jika diperlukan, 

 Melakukan fungsi kehumasan terkait dengan harmonisasi dengan 

pihak ke tiga dan lingkungan terdekat dengan kantor, 
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 Menangani pengaduan nasabah dan perlindungan konsumen, 

 Bertanggungjawab atas pelaksanaan APU dan PPT serta membuat 

laporan ke KPNO atas transaksi-transaksi yang mencurigakan dan 

transaksi diatas ketentuan, 

 Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan prima, 

 Bertanggungjawab dalam pengawasan dan penegakan disiplin 

pegawai, 

 Bertanggungjawab mengelola ketertiban dan keamanan data tata 

usaha, umum dan pengelolaan barang/ inventaris, arsip/ dokumen 

penting, 

 Memastikan ketersediaan barang cetakan dan alat tulis kantor,  

 Memastikan pembayaran dan pelaporan pajak termasuk perbaikannya 

sesuai kewenangannya, 

 Bertanggungjawab dalam kebenaran dan keakuratan transaksi, 

 Melakukan tindak lanjut perbaikan/ penyelesaian temuan hasil 

pemeriksaan internal dan eksternal, 

 Memfungsikan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi unit-unit 

kerja dan melakukan penilaian kinerja pegawai di bawahnya, 

 Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Pemimpin KC/ 

Pemimpin Cabang, 

 
 
IV.a  PELAKSANA CUSTOMER SERVICE 

 Tugas Wewenang dan Tanggungjawab, sebagai berikut ; 

 Melaksanakan seluruh proses pembukaan, penutupan rekening dan perubahan data 

rekening nasabah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan APU-PPT dan Perlindungan 

Konsumen ;  

 Memasarkan produk dan jasa bank, 

 Memberikan pelayanan  prima, 

 Melayani dan melaporkan pengaduan nasabah kepada atasan langgsung, 
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 Membuat buku register masuk dan keluar (penggunaan) bilyet deposito dan buku 

tabungan; 

 Memeriksa deposito setiap hari yang akan jatuh tempo bunga dan pokok serta 

melakukan tindak lanjutnya, 

 Memeriksa kelengkapan data nasabah dan melakukan pengkinian data nasabah sesuai  

APU-PPT (CDD dan EDD) ; 

 Mengajukan permohonan pengaktifan kembali rekening tabungan pasif milik debitur 

yang telah ditutup oleh system dalam rangka pembayaran angsuran kredit, 

 Membubuhkan paraf di setiap buku tabungan dan bilyet deposito yang  di pergunakan ; 

 Membuat berita aMinat menabunga buku tabungan dan bilyet deposito yang rusak atau 

tidak dapat dipergunakan karena sesuatu hal ; 

 Menangani dan melaporkan kepada atasan sehubungan dengan pengaduan nasabah ; 

 Berkoordinasi dengan bagian pemasaran dalam melaksanakan penagihan terhadap 

kredit (Kolektibilitas LanMinat menabung dengan tunggakan L1, L2,L3) baik seMinat 

menabunga langsung maupun seMinat menabunga tidak langsung, 

 Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Seksi Umum atau Kepala Seksi 

Pemasaran dan Umum atau Kepala Kantor Kas 

 

 

IV.b.  PELAKSANA TELLER 

 Memberikan pelayanan prima,   

 Melaksanakan proses transaksi tunai dan non tunai sesuai kewenangannya, 

 Meneliti keabsahan fisik uang, untuk menghindari uang palsu, 

 Membuat dan mencetak laporan transaksi teller harian, 

 Melakukan  droping dari kas induk ke teller dan melakukan droping dari teller ke kas 

induk sesuai limit saldo masing-masing teller, 

 Melakukan konfirmasi ke nasabah pada saat penarikan untuk memperhatikan 

penghitungan uang atau di hitung kembali oleh nasabah sebelum meninggalkan bank, 

 Melakukan perhitungan fisik uang dengan cermat dan teliti sehingga dapat dipastikan 

kebenarannya, 
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 Memastikan dan menjamin keamanan penyimanan fisik uang di teller, 

 Memastikan verifikasi keabsahan tanda tangan  dan identitas nasabah pada saat 

penarikan, 

 Memastikan dana diterima oleh nasabah (pemilik rekening) atau kuasanya yang sah, 

 Melaksanakan penerapan program  APU-PPT (melakukan CDD, EDD, LTKT dan 

LTKM) 

 Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Seksi Umum atau Kepala Seksi 

Pemasaran dan Umum atau Kepala Kantor Kas 

 

 

IV.c.  PELAKSANA TATA USAHA 

o Tugas Wewenang dan Tanggungjawab, sebagai berikut ; 

 Mengelola administrasi umum dan tata usaha untuk memastikan ketertiban dan keamanan 

arsip/ dokumen penting, data tata usaha,  Umum dan Pengelolaan Asset serta Barang, 

 Memeriksa kelengkapan surat masuk dan surat keluar sesuai maksud/ tujuannya 

 Melakukan pengolahan terhadap telpon, fax, email masuk dan keluar sesuai maksud/ 

tujuannya, 

 Melaksanakan pelaporan pajak termasuk perbaikannya, 

 Mengelolan ketersediaan barang cetakan dan alat tulis kantor, 

 Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Seksi Umum atau Kepala Seksi 

Pemasaran dan Umum  

 

 

IV.d.  PELAKSANA COLLECTION OFFICER 

Tugas Wewenang dan Tanggungjawab, sebagai berikut ; 

 Melakukan pemantauan, pembinaan, penagihan(bukti kunjungan) kepada debitur 

kolektibitasLanMinat menabung dan Kurang LanMinat menabung, Diragukan dan 

Macet 

 Mengusulkan ke Kepala Seksi Umum/ Kepala Seksi Pemasaran dan Umum tentang 

penyelamatan kredit bermasalah, 
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 Membuat Action Plan (rencana) penyelesaian kredit bermasalah dan Rencana Tindak 

Lanjut 

 Melaksanakan koordinasi di intern kantor yang terkaitdan pihak terafiliasi di bidang 

perkreditan dalam upaya penanganan kredit bermasalah 

 Menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan,  

 Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Seksi Umum atau Kepala Seksi 

Pemasarandan Umum. 

 

IV. KEPALA KANTOR KAS 

Tugas , Wewenang dan Tanggungjawab, sebagai berikut ; 

 Bertanggungjawab atas perkembangan, pertumbuhan 

kantor Kas, 

 Membantu kantor cabang induk dalam melaksanakan 

pelayanan prima, 

 Memberikan pelayanan dan memasarkan kredit, dana dan 

jasa bank, 

 Bertanggungjawab atas pelaksanaan APU dan PPT serta 

membuat laporan ke Pemimpin KC/ Pemimpin Kantor Cabang 

untuk ditindaklanjuti ke KPNO atas transaksi-transaksi yang 

mencurigakan dan transaksi diatas ketentuan, 

 Menerima permohonan kredit dari calon debitur  dan 

menyampaikan kepada Kepala Seksi Pemasaran/ Pelaksana 

administrasi kredit, 

 Mengelola dokumen, administrasi transaksi kredit, dana 

dan jasa  bank serta  laporannya, 

 Membuat jurnal transaksi harian dan laporan keuangan 

harian sesuai kewenangannya, 

 Menggali potensi wilayah setempat, 

 Menjaga, memelihara, inventaris kantor, 

 Menjaga, memelihara persediaan likuiditas kantor kas, 
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 Menjadi unit pengaduan nasabah penerima pelaporan, 

 Melakukan tindak lanjut perbaikan/ penyelesaian temuan 

hasil pemeriksaan internal dan eksternal, 

 Memfungsikan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi 

unit-unit kerja dan melakukan penilaian kinerja pegawai di 

bawahnya, 

 Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Pemimpin 

KC/ Pemimpin Kantor Cabang, 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1  Modal Kerja Bank BPR Kertaraharja 2013 – 2017 

 Dana pihak ketiga merupakan salah satu indikator untuk mengukur jumlah 

pasiva pada laporan keuangan Bank BPR Kertaraharja. Berdasarkan keterangan 

tersebut, Variabel DPK  diperoleh rata-rata sebesar 12.74% dan nilai terendah 

kurun waktu 2013 – 2017 sebesar 10,15% dan tertinggi sebesar 15.04% dan 

standar deviasi sebesar 5,00% masih lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, 

nilai terendan dan tertinggi yang ada. Ini menunjukkan bahwa data variabel DPK  

Bank BPR Kertaraharja kurang baik. maka DPKpada Bank BPR Kertaraharja 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 
Dana Pihak KetigaBPR Kertaraharja 

 
NO 

 
      Periode 

 
Tabungan 

 
Deposito 

1 2013 15.04% +2.09% 
2 2014 13.97% -1.07% 
3 2015 13.81% -0.16% 
4 2016 10.73% +3.08% 
5 2017 10.15% -0.58% 
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 DPK Bank BPR Kertaraharja tahun 2016 sebesar 10.73% berarti bahwa 

jumlah tabungan dan deposito  Bank BPR masih cukup tinggi dan lebih 

baik jika dibandingkan pada tahun 2015 sebelumnya   yang artinya Bank 

masih  tetap harus segera menyelesaikan aset-asetnya yang bermasalah. 

 DPK Bank BPR Kertaraharja tahun 2017 sebesar 10.15% berarti bahwa 

jumlah tabungan dan deposito  Bank BPR masih cukup tinggi dan lebih 

baik jika dibandingkan pada tahun 2016 sebelumnya   yang artinya Bank 

masih  tetap harus segera menyelesaikan aset-asetnya yang bermasalah 

meskipun terjadi penurunan sebesar 0.58%. 

4.2.2  Loan Deposit  Rasio (LDR) Bank BPR Kertaraharja 2013 – 2017 

Loan Deposit Rasio (LDR)adalah salah satu indikator untuk mengukur 

rasio liquiditas. LDRmenggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk  

menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Semakin besar keuntungan yang  

dihasilkan oleh perusahaan ( Net Income )  maka semakin besar nilai LDR. Nilai  

LDR yang besar merupakan indikasi bahwa perusahaan mampu menghasilkan 

keuntungan yang besar dengan menggunakan aktiva perusahaan.  

Tabel 4.7 

Data Perolehan  loan Deposit  Ratio(LDR) 

NO Periode LDR 
1 2013 1.97% 
2 2014 2.34% 
3 2015 2.85% 
4 2016 2.57% 
5 2017 2.44% 
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Pada tabel diatas dapat kita lihat adanya peningkatan nilai LDR dari 

periode 2013 sampai dengan 2015, namun pada periode 2016 perolehan LDR  

menurun. 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1. Uji  Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Seperti diketahui 

bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid 

(Sugiyono,2013:160). Hasil tersebut menunjukan bahwa residual menyebar dalam 

model regresi berdistribusi normal.Selanjutnya  digunakan uji  one sampel 

Kolmogorov-smirnov. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS 21 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 4.13 
 Uji Normalitas  
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 DPK LDR 

N 5 5 

Normal Parametersa,b Mean 10.9600 893.8912 

Std. Deviation .06613 41.14074 

Most Extreme Differences Absolute .196 .305 

Positive .132 .183 

Negative -.196 -.305 

Test Statistic .196 .305 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d .145c 

 
Sumber data diolah spss 21. 
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Dari table diatas diperoleh angka probabilitas atau Asymp. Sig. Nilai ini 

dibandingkan dengan 0,05 dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas. 

Asymg.sig penyebaran data berdistribusi normal sehingga dapat dilakukan 

perhitungan selanjutnya dimana lebih besar dari 0.05. 

4.2.3.2. Uji Linieritas 

 Uji lineritas bertujuan untu mengetahui apakah dua variable mempunyai 

hubungan linier atau tidak secara signifikan. Uji linieritas dapat dilakukan dengan 

menggunakan F test atau Test for linierity. Dalam penelitian ini  uji linieritas 

dilakukan dengan menggunakan test for linierity pada taraf signifikan 0.05.  

 

Table 4.14 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 279.078 1391.724  .201 .854 

DPK -24.008 126.980 -.109 -.189 .862 

a. Dependent Variable: res2 

 
Sumber data diolah  SPSS 21 
 
 Dua variable dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansi 

(Linierity)  kurang dari 0.05 (Sugiyono, 2013:151)`dilihat dari nilai Tolerance dan 

lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan 

setiapvariabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas 

lainnya.Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak 

dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama 

dengan nilai VIFtinggi (karena VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan adanya 
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kolinearitas yang tinggi.Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai tolerance di 

atas 0,10 atau sama dengan nilai VIF dibawah 10.Maka dapat disimpulkan 

variable DPK dan LDR terdapat hubungan linier secara signifikan. 

4.2.3.3 Uji Heteroskedasitas 

Uji Heteroksiditas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

akan disebut heteroksiditas. Model regresi yang baik adalah model yang terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). 

 
Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas antar variabel 

independen dapat dilihat dari grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

dengan residualnya. Adapun grafik hasil pengujian heteroskedastisitas 

menggunakan SPSS versi 2.1 dapat dilihat di bawah ini : 

Tabel 4.15 
Hasil Pengujian Heteroskedasitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 279.078 1391.724  .201 .854 

DPK -24.008 126.980 -.109 -.189 .862 

a. Dependent Variable: res2 

 
Sumber data diolah  SPSS 21 
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Berdasarkan hasil uji statistic diketahui nilai signifikan variable Dana 

Pihak Ketiga279.078 karena nilai signifikan dan lebi dari 0.05 maka dapat 

disimpulkan tidak terdapat gejala Heteroskedasitas. 

4.2.3.4 Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antara pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap LDR Pada PT. Bank BPR 

Kertaraharja. Berdasarkan hasil SPSS 21.0 for windows diperoleh hasil seperti 

pada tabel 4.16 sebagai  berikut : 

 

 

 

 

        Tabel 4.16 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4751.700 2207.369  2.153 .120   

DPK 515.107 201.399 .828 2.558 .083 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: LDR 

 

Dapat ditentukan persamaan regresinya sebagai berikut : 

Y =  4751.700 +  515.107X 

Keterangan : 

Y = LDR 

X = DPK 
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 Nilai a sebesar 4751.700dimana menunjukan bahwa LDR bernilai 

515.107Sedangkan Nilai b sebesar 515.107 menunjukan bahwa ketika nilai dari 

pada LDR sebesar satu satuan,  maka DPK di PT Bank BPR Kertaraharj akan 

mengalami peningkat sebesar 4751.700. 

4.2.3.2  Korelasi Sederhana 

 Agar dapat mengetahui hubungan  antaraDPK (X) dengan LDR (Y), maka 

akan diukur dengan korelasi sederhana, dimana nilai koeefisien tersebut dapat 

dilihat pula pada table 4.17  

 

 

 

 

Table 4.17 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .828a .686 .581 26.63743 2.735 

a. Predictors: (Constant), DPK 

b. Dependent Variable: LDR 

 

pada  kolom khusus Standardize Coefficients. Berdasarkan table tersebut, kita 

dapat mengetahui besarnya koefisien korelasi antara Dana Pihak Ketiga adalah 

0,828.Hal ini menujukkan keeratan hubungan antara DPK dengan LDR.Dan nilai 

tersebut termasuk dalam criteria rendah serta menunjukkan arah hubungan yang 

positif. Dengan demikian, apabila DPK mengalami peningkatan maka LDR juga 
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akan mengalami peningkatan. Begitupun sebaliknya, apabila DPK mengalami 

penurunan maka LDR juga akan menurun . 

4.2.3.3 Koefisien Determinasi 

 Untuk menganalisis besarnya pengaruh antara DPK terhadap LDR pada 

PT. Bank BPR Kertaraharja, digunakan koefisien determinasi sebagai berikut : 

KD = (r2) X 100% 

KD = (0, 828)2 X 100% 

KD = 68,60% 

Dari perhitungan diatas dapat diketahui besarnya kontribusi Dana Pihak Ketiga 

adalah sebesar 68.60% sedangkan sisanya sebesar 32.40 % dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

 

 4.2.3.4. Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur yang akan menghasilkan 

suatu keputusan, yaitu keputusan  dalam menerima atau menolak hipotesis 

tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Jika thitung> ttabel, maha H1 diterima dan H0 ditolak, artinya terdapat 

pengaruh antara DPK  terhadap LDR  

b. Jika thitung<  ttabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak, artinya tidak 

terdapat pengaruh antara DPK  terhadap LDR. 

c. Dengan ketentuan ttabel yaitu taraf signifikan a = 0,05 dan derajat 

kebebasan (dk) dengan ketentuan dk = n – 2 maka diperoleh dk = 48 – 
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2 = 46. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka ttabel sebesar 2,012 

dimana thitung diperoleh 2.153. 

e.. Perhitungan dapat dilakukan dengan mengunakan software SPSS 21.0  

 H0 ditolak atau pengaruh signifikan apabila : 

 Significance t Change < a = 0,05 

 H0 diterima atau pengaruh tidak signifikan apabila : 

 Significance t Change > a = 0,05 

 Berdasarkan tabel coeeficients 4.3 diatas, diperoleh tingkat signifikan 

sebesar 0,000 < a = 0,05. Maka H0 ditolak yang artinya bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara DPK terhadap LDR pada PT. Bank 

BPR Kertaraharja. Untuk menggambarkan daerah penerimaan dan 

penolakan terhadap sebuah hipotesis dapat digambarkan dengan uji 

dua pihak daerah penerimaan dan penolakan hipotesis seperti yang 

terdapat pada gambar kurva penolakan dibawah ini : 

 

 

2.152.15 

Gambar   3.1 

Kurva t Distribusi (Uji Dua Pihak) Daerah 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian yang dilakukan dan telah dijelaskan pula pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dana Pihak Ketiga menggambarkan tentang seberapa besar 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan tabungan dan deposito 

dalam hubungannya dengan hutang, pasiva, dan modal. Dimana 

terlihat bahwa Dana pihak Ketiga Bank BPR Kertaraharja Tbk 

meningkat pada periode 2013 sampai dengan 2017 diikuti dengan 

peningkatan nilai ldr pada periode yang sama. Namun pada periode 

2015 nilai ldr yang diperoleh mengalami penurunan dari periode 

sebelumnya. 

2. LDR  pada Bank BPR Kertaraharja  menunjukkan peningkatan yang 

signifikan pada periode 2013 sampai dengan 2017, namun pada 

periode 2013 mengalami penurunan LDR.  

3. Dari hasil pengujian yang dilakukan akan pengaruh Dana Pihak 

Ketiga terhadap loan deposit rasiopada Bank BPR Kertaraharja  

diperoleh H0 ditolak, dengan demikian ada pengaruh yang signifikan 

antara DPK terhadap LDR PT. Bank BPR Kertaraharja. 

 

. 
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5.2 Saran 

1. Dengan dilakukannya penelitian ini penulis menyarankan agar pihak 

manajemen perusahaan dapat menjaga kestabilan keuangan perusahaan dari 

berbagai sudut, guna menjaga tingkat deposit dan tabungan  pada suatu bank  agar 

tetap stabil dan dapat terus meningkat. Hingga para nasabah  tidak ragu untuk 

memilih perusahaan yang dikelola sebagai tempatnya melakukan penympanan. 

2. Menjaga kestabilan keuangan perusahaan dapat dari berbagai macam 

Liquiditas, seperti  lebih  meningkatkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan, baik itu peningkatan ataupun penggunaan hutang  dan 

tabungan serta deposito yang optimal. 

3. Semoga pihak manajemen dapat meningkatkan kembali Dana Pihak 

KetigaBank guna menjaga kestabilan pinjaman agar tetp berjalan dengan baik. 
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