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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan
dari waktu ke waktu. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal
dunia perbankan, juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia
perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial.
Mobilisasi dana melalui perbankan menjadi lebih besar dan peran sertanya
menjadi lebih besar dalam menunjang kegiatan di sektor riil melalui peningkatan
produksi barang dan jasa. Deregulasi yang terjadi ternyata kurang diimbangi
dengan manajemen risiko perbankan yang baik. Krisis ekonomi yang awalnya
hanya dipandang sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perusahaan
dalam kondisi perbankan di Indonesia memburuk.
Pertumbuhan pesat yang terjadi pada periode 1988–1996 berbalik arah ketika
memasuki periode 1997–1998 karena terbentur pada krisis keuangan dan
perbankan. Bank Indonesia, Pemerintah, dan juga lembaga‐lembaga internasional
berupaya keras menanggulangi krisis tersebut, antara lain dengan melaksanakan
rekapitalisasi perbankan yang menelan dana lebih dari Rp 400 triliun terhadap 27
bank dan melakukan pengambilalihan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya.
Krisis perbankan yang demikian parah pada kurun waktu 1997–1998
memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan di sektor
perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah
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terulangnya krisis. Berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan sejak
dilaksanakannya program stabilisasi antara lain tampak pada pemberian kredit yang
mulai meningkat pada inovasi produk yang mulai berjalan, seperti pengembangan
produk derivatif (antara lain credit linked notes), serta kerjasama produk dengan
lembaga lain (reksadana dan bancassurance).
Tujuan utama operasional bank adalah mencapai laba bersih yang maksimal.
Penilaian kinerja keuangan perbankan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa
besar keuntungan bank dengan membandingkan hasil laba pada tahun tertentu
dengan laba tahun-tahun sebelum dan sesudahnya. Dengan diketahuinya
kemungkinan kesulitan keuangan yang akan terjadi sedini mungkin maka pihak
manajemen dapat melakukan antisipasi dengan mengambil langkah-langkah yang
perlu dilakukan agar dapat mengatasinya dengan cara meningkatkan laba
perusahaan pada setiap periode tahun mendatang (Usman, 2003).
Biaya Operasional adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung
dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasi perusahaan
sehari-hari (Jopie Yusuf 2006:33).
Dibalik laba yang besar tidak dipungkiri pasti memiliki resiko yang besar
pula, salah satunya adalah biaya. Untuk menjalankan suatu usaha diperlukan
sumber daya atau sumber ekonomis yang harus dikorbankan sebagai nilai pengganti
untuk memperoleh laba. Suatu perusahaan untuk mendapatkan laba atau
keuntungan harus dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan
dengan jumlah biaya yang dikorbankannya. Oleh sebab itu, untuk bisa bersaing
perusahaan harus memahami konsep dasar biaya dan unit-unit perusahaan sehingga
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biaya tersebut tetap dapat dikendalikan dan ditekan seminimal mungkin dengan
prediksi tingkat laba yang besar.
Laba bersih merupakan laba yang berasal dari transaksi pendapatan, beban,
keuntungan dan kerugian. Laba dihasilkan dari selisih antara sumber daya masuk
(pendapatan dan keuntungan) dengan sumber daya keluar (beban dan kerugian)
selama periode waktu tertentu (Henry Simamora, 2013:46).
Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam perusahaan perbankan PT.
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (BTPN) selalu berupaya untuk terus
menjaga konsistenya dalam persaingan dengan perusahaan lainnya, pelayanan dan
pengembangan dalam memperluas jangkauan layanan dengan mengembangkan
fitur baru serta digital customer terus ditingkatkan, tentu hal ini akan berimbas pada
pengeluaran biaya operasional yang semakin tinggi tiap tahunnya, yang dapat
mempengaruhi laba bersih PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (BTPN),
maka diperlukan efisiensi dan efektivitas pengeluaran operasional agar perusahaan
tetap berjalan.
Jika pendapatan terlalu besar dari beban maka perusahaan akan memperoleh
laba dan sebaliknya jika pendapatan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan maka
perusahaan akan mengalami kerugian. Karena laporan keuangan digunakan oleh
berbagai pihak, baik pihak intern maupun pihak ekstern untuk pengambilan
keputusan dimasa yang akan datang, maka pendapatan dan beban perlu
diperhatikan.
Biaya operasional adalah semua biaya yang berhubungan langsung dengan
kegiatan usaha bank (Siamat, 2005:384). Beberapa biaya operasional tersebut yaitu
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beban bunga yang merupakan beban yang dibayarkan bank berupa beban bunga
dalam rupiah dan valuta asing kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan
dengan kegiatan penghimpunan dana. Beban administrasi dan umum merupakan
berbagai beban yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional bank. Beban
tenaga kerja merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan bank untuk membiayai
pegawainya seperti gaji dan upah, uang lembur, perawatan kesehatan, honorarium
komisaris, bantuan untuk pegawai dalam bentuk natura, dan pengeluaran lainnya
untuk pegawai.
Tabel berikut menunjukkan mengenai rata-rata struktur biaya operasional
dan laba pada Bank BTPN 2013-2017:
Tabel 1.1
Data Biaya Operasional dan Laba Bersih pada Bank BTPN 2013-2017
No. Tahun

Beban Operasional

1

2013

15.54%

2

2014

19.25%

3

2015

20.67%

4

2016

21.49%

5

2017

23.04%

Fluktuasi Laba Bersih
23.58%
↑
20.77%
↑
19.31%
↑
20.67%
↑
15.67%

Fluktuasi
↓
↓
↑
↓

Salah satu tujuan dari perusahaan adalah mampu meningkatkan laba dari
tahun ke tahun. Apabila perusahaan telah mampu meningkatkan laba, maka
perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai manajemen yang sukses. Terjadinya
kenaikan laba pada Bank BTPN disebabkan oleh efisiensi bank dalam
mengendalikan operasionalnya. Untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan
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bank dalam melakukan kegiatan operasi digunakan perbandingan antara biaya
operasional dan pendapatan operasional. Semakin rendah BOPO berarti semakin
efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya
efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian
mengenai “PENGARUH BIAYA OPERASIONAL TERHADAP LABA
BERSIH PADA PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NEGARA Tbk.
(BTPN)”.
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah
1.2.1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi identifikasi masalah
mengenai biaya operasional dan laba bersih adalah sebagai berikut:
1.

Perluasan jangkauan pelayanan dengan digitalisasi

2.

Suku Bunga salah satu yang mempenaruhi beban bunga

3.

BOPO yang fluktuatif

4.

Penekanan biaya operasional

1.2.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah
mengenai
Biaya operasional dan laba bersih adalah sebagai berikut:
1.

Seberapa besar biaya operasional pada PT Bank BTPN Tbk. Periode
2013-2017?
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2.

Seberapa besar laba bersih pada PT Bank BTPN Tbk. Periode 2013-

2017?
3.

Seberapa besar pengaruh biaya operasional terhadap laba bersih pada
Bank BTPN Tbk. Periode 2013-2017?

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah mengenai biaya operasional dan laba bersih
yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:
1.

Untuk mengetahui biaya operasional pada PT Bank BTPN Tbk. Periode
2013-2017.

2.

Untuk mengetahui biaya laba bersih pada PT. BTPN Tbk. Periode 20132017.

3.

Untuk mengetahui biaya pengaruh biaya operasional terhadap laba bersih
pada PT. BTPN Tbk. Periode 2013-2017.

1.4. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah:
1.

Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan
ilmu ekonomi sebagai dasar bacaan atau referensi yang akan memberikan
informasi mengenai biaya operasional dan laba bersih kepada pihakpihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai
permasalahan laba bersih dan menambah daftar pustaka.

2.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan
dan kontribusi sebagai berikut:

7

a.

Bagi Perusahaan
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan suntuk
meningkatkan laba perusahaan dengan cara meminimalisir penggunaan
biaya operasional yang terjadi di perusahaan tersebut.

b.

Bagi Universitas Winayamukti Bandung
Menambah wawasan yang di khususkan pada perusahaan Perbankan
mengenai biaya operasional yang mempengaruhi laba bersih di suatu
perusahaan, serta menambah daftar pustaka di perpustakaan Universitas
Winaya Mukti Bandung.

c.

Bagi Penulis
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai biaya
operasional dan laba bersih Bank BTPN, serta dapat menerapkan dan
mengaplikasikan ilmu tersebut ketika memiliki perusahan sendiri.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka
2.1.1. Bank
2.1.1.1.

Pengertian Bank
Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh

masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang
dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.
Jika ditinjau dari asal mula terjadinya bank, maka pengertian bank adalah
meja atau tempat untuk menukarkan uang. Disamping itu bank juga dikenal sebagai
tempat untuk memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran
dan setoran seperti listrik, telepo, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.
Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun
dana dan menyalurkan kembali dana tersebtu ke masyarakat dalam bentuk kredit
serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
(Kuncoro, 2000:68).
Dari beberapa definisi yang telah dikemukan di atas dapat disimpulkan bahwa
bank adalah lembaga keungan yang fungsinya menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan
bentuk lainnya, serta menyediakan jasa-jasa fasilitas lainnya guna untuk membantu
bagi yang membutuhkannya.
2.1.1.2. Fungsi Bank
Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai tiga fungsi utama, diantaranya
adalah:
a.

Penghimpun dana
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Bank menghimpun dana dari masyarakat ataupun lembaga tertentu
dalam bentuk simpanan. Simpanan masyarakat diantaranya adalah
simpanan giro, tabungan dan deposito.
b. Penyalur dana
Bank menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana.
Penyaluran dana yang dilakukan bank sebagaian besar dalam bentuk
kredit atau pinjaman.

Sedangkan fungsi sampingan dari bank termasuk layanan-layanan jasa bank
lainnya seperti:
a.

Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran
Selain menyalurkan dana, sebagai intermediasi bank juga berfungsi

sebagai pendukung kelancaran mekanisme transaksi di masyarakat. Jasa yang
ditawarkan untuk menunjang fungsi ini termasuk transfer dana antar rekening
dalam negeri, penyediaan fasilitas pembayaran secara kredit seperti kartu
kredit, jasa pembayaran tagihan, sistem pembayaran elektronik, sarana
penyaluran gaji karyawan ataupun penghasilan lainnya. Pelayanan jasa yang
dilakukan bank merupakan aktivitas pendukung yang diberikan oleh bank,
terbagi menjadi jasa bank dalam negeri dan jasa bank luar negeri.
b. Mendukung kelancaran transaksi internasional
Bank juga dibutuhkan untuk memperlancar transaksi internasional.
Kesulitan bertransaksi karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem
moneter antara dua pihak yang berbeda negara akan selalu hadir. Kehadiran
bank akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut dengan
lebih mudah, cepat, dan murah. Bank memastikan kelancarannya melalui jasa
penukaran mata uang asing ataupun transfer dana luar negeri untuk transaksi
internasional.
c.

Penciptaan Uang
Uang yang diciptakan oleh bank ini merupakan uang giral yang berarti

alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Proses
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penciptaan uang diregulasi oleh bank sentral untuk pengaturan jumlah uang
yang beredar karena dapat mempengaruhi ekonomi.
d.

Sarana Investasi
Kini bank juga dapat berfungsi sebagai sarana investasi melalui jasa

reksa dana atau produk investasi yang ditawarkan bank sendiri seperti
derivatif, emas, mata uang asing, saham.
e.

Penyimpanan Barang Berharga
Fungsi bank yang telah tersedia dari dahulu kala adalah penyimpanan

barang berharga. Nasabah dapat menyimpan barang berharganya seperti
perhiasan, emas, surat-surat berharga, ataupun barang berharga lainnya. Bank
juga dapat menyewakan safe deposit box.
2.1.2.

Biaya

2.1.2.1. Pengertian Biaya
Tidak dapat dipungkiri bahwa biaya merupakan hal yang sangat penting
dalam suatu perusahaan terutama dalam menjalankan kegiatan operasinya. Oleh
karena itu, sebelum membahas mengenai biaya operasional alangkah baiknya
apabila kita mengetahui apa sebenarnya biaya itu sendiri. Pengertian biaya adalah
kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa
yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa mendatang.
Sedangkan menurut Sedangkan menurut American Accounting Association
(AAA), biaya adalah pengeluaran yang diukur dalam moneter atau potensi yang
akan dikeluarkan untuk memperoleh dan mencapai tujuan tertentu. Selain itu, biaya
adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah
terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu
Mulyadi (2001:8).
Biaya Operasional adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung
dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasi perusahaan
sehari-hari (Jopie Yusuf 2006:33).
Dari beberapa pengertin di atas dapat disimpulkan bahwa biaya adalah
pengeluaran yang diukur dalam satuan uang yang masa manfaatnya bisa dirasakann
saat ini atau masa yang akan datang.
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2.1.2.2.

Perilaku Biaya

Perilaku biaya adalah cara dimana biaya berubah dalam hubungannya dengan
perubahan menggunakan aktivitas (keluaran). Perilaku biaya dapat dibedakan
menjadi beberapa bagian yaitu:
a.

Biaya Variabel (variable cost)
Biaya variabel (variabel cost) merupakan biaya yang jumlahnya berubah

secara proporsional terhadap perubahan penggunaan aktivitas (keluaran). Jadi
dapat diartikan bahwa ketika biaya yang dikeluarankan mengalami kenaikan
ataupun penurunan maka akan berpengaruh terhadap jumlah biaya yang akan
dikeluarkan perusahaan.
b.

Biaya Tetap (fixed cost)
Biaya tetap (fixed cost) merupakan beban-beban yang tidak berubah

dalam total ketika aktivitasnya berubah dalam cangkupan yang relevan. Jadi
dapat disimpulkan bahwa ketika biaya keluaran naik atau turun maka biaya
yang akan dikeluarkan perusahaan tetap sama, misalnya biaya penyusutan.
c.

Biaya Semivariabel (Mixed Cost)
Biaya Semivariabel (Mixed Cost) merupakan biaya yang terdiri dari

elemen biaya variabel maupun tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya
semivariabel atau biaya campuran yang tidak sebanding dengan perubahan
biaya yang terjadi dalam perusahaan.
2.1.3. Biaya Operasional
Biaya operasional merupakan salah satu jenis biaya yang dikeluar perusahaan
setiap tahunnya baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil dalam jumlah
tertentu. Biaya operasional kadang juga disebut dengan biaya komersial. Biaya
operasional adalah seluruh biaya operasi kecuali biaya bunga dan biaya pajak
penghasilan. Adapun yang menyatakan bahwa biaya operasional adalah biaya yang
muncul dari aktivitas penjualan barang dan jasa oleh perusahaan kepada pelanggan.
Selain itu ada juga yang kadang menggap biaya operasional sebagai biaya yang
memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi keberhasilan perusahaan untuk
mencapai tujuannya.
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Biaya Operasional adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung
dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasi perusahaan
sehari-hari (Jopie Yusuf 2006:33).
Biaya operasional terdiri dari:
Biaya Penjualan
Biaya Operasional
Biaya Administrasi umum

Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya opeasional merupakan biaya yang
berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan sehari-hari. Untuk mengetahui
biaya operasional suatu perusahaan maka dapat dilihat pada laporan keuangan
perusahaan, tepatnya pada laporan laba rugi.
Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukan hasil usaha dan
biaya-biaya selama satu periode akuntansi. Menurut PSAK 2OO2 No.1 (revisi
1998), laporan laba rugi peurahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan
unsur kineerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba
rugi minimal mencangkup pos-pos berikut ini:
a.

Pendapatan
Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahan
atau penyelesaian kewajiban (kompensasi keduanya) selama periode
tertentu, yang timbul dari penjualan barang-barang, penyerahan jasa, dan
elemen pendapatan lainnya.

b. Biaya
Biaya adalah kenaikan dalam ekuitas atau penggunaan selama periode
tertentu yang timbul dari penjualan barang, penyerahan jas, dan lainnya.
c.

Keuntungan
Keuntungan adalah kenaikan dalam aktiva bersih yang timbul dari
transaksi-transaksi atau kejadian lain dan karena kondisi-kondisi yang
mempengaruhi aktiva bersih.
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d. Kerugian Kerugian adalah penurunan dari aktiva bersih yang timbul dari
transaksi-transaksi atau kegiatan lain dan kondisi yang mempengaruhi
aktiva bersih.
2.1.3.1. Jenis-jenis Biaya Operasional
Secara umum, biaya operasional dibedakan menjadi dua kelompok
diantaranya adalah:
a.

Biaya pemasaran
Biaya pemasaran adalah biaya yang dimulai ketika biaya produksi selesai
yaitu ketika proses produksi selesai dan barang-barang telah siap untuk
dijual.
Biaya pemasaran terdiri dari 2 yaitu:

1) Biaya penjualan
Biaya penjualan adalah keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan
upaya untuk mencari dan memperoleh penjualan produk perusahaan.
2) Biaya pemenuhan pesanan
Biaya pesanan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan
dengan upaya untuk memenuhi pesanan sesuai dengan keinginan
konsumen.
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa biaya pemasaran
merupakan biaya yang secara keseluruhan berhubungan dengan biaya penjualan
dan biaya distribusi produk suatu perusahaan, diantaranya adalah biaya telepon dan
listrik kantor pemasaran, biaya penyusutan kantor pemasaran, gaji staf administrasi
pemasaran, biaya pengepakan dan pengiriman produk, biaya penyusutan kendaraan
pemasaran, dan lain-lain.
b. Biaya administrasi umum Biaya administrasi umum adalah biaya yang
secara keseluruhan berkaitan dengan aktivitas operasional kantor yang
mengatur dan mengendalikan perusahaan secara umum. Biaya
administrasi umum diantaranya adalah gaji staf administrasi, gaji
manajer dan direktur, biaya sewa, biaya telepon dan listri kantor
administrasi.
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2.1.3.2. Tujuan Biaya Operasional
Adapun maksud dari semua biaya-biaya ini dijalankan oleh pihak
perusahaan, karena biaya ini mempunyai hubungan langsung dari kegiatan utama
perusaahan. Menurut Sofyan Assauri, menjelaskan bahwa tujuan biaya operasi
adalah:
1) Mengkoordinasikan dan mengendalikan arus masukan (input) dan
keluaran (output), serta mengelola penggunaan sumber – sumber daya
yang dimiliki agar kegiatan dan fungsi operasional dapat lebih efektif.
2) Untuk mengambil keputusan, akuntansi biaya menyediakan informasi
biaya masa yang akan datang (future cost) karena pengambilan
keputusan berhubungan dengan masa depan. Informasi biaya masa yang
akan datang tersebut jelas tidak diperoleh dari catatan karena memang
tidak dicatat, melainkan diperoleh dari hasil peramalan. Proses
pengambilan keputusan khusus ini sebagian besar merupakan tugas
manajemen perusahaan dengan memanfaatkan informasi biaya tersebut.
3) Digunakan sebagai pegangan atau pedoman bagi seorang manajer di
dalam melakukan kegiatan-kegiatan perusahaan yang telah direncanakan
perusahaan.
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan biaya operasional
pada suatu perusahaan adalah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki
perusahaan agar aktivitas-aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan lancar.
Sehingga perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain dan dapat
menghasilkan laba semaksimal mungkin.
2.1.4. Laba
2.1.4.1. Pengertian Laba
Dalam dunia usaha laba suatu istilah yang tidak asing lagi karena salah satu
tujuan utama suatu perusahaan adalah menghasilkan laba semaksimal mungkin.
Laba merupakan perkiraan antara kenaikan atau penurunan ekuitas sebelum
distribusi dan konstribusi dari pemegang ekuitas. Dengan tercapainya laba yang
optimal, maka kesejahteraan suatu perusahaan akan terjamin.
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Laba adalah selisih lebih pendapatan atau biaya-biaya yang terjadi
sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut (Soemarso SR:
2005:15).
Dari beberapa pengertin di atas dapat disimpulkan bahwa laba merupakan
salah satu tujuan utama perushaaan demi menciptakan kesejahtraan perusaan yang
didapat dari selisih pendapatan dan biaya-biaya yang terjadi.
2.1.4.2. Jenis-jenis Laba
Laba dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, diantaranya:
a.

Laba kotor yaitu selisih positif antara penjualan dikurangi retur penjualan
dan potongan penjualan.

b.

Laba usaha (operasi) yaitu laba kotor dikurangi harga pokok penjualan
dan biaya atas usaha.

c.

Laba bersih sebelum pajak adalah laba yang didapatkan setelah laba
usaha dikurangi biaya bunga.

d.

Laba bersih yaitu jumlah laba yang didapatkan setelah adanya
pemotongan pajak.

2.1.5. Laba Bersih
Pada dasarnya laba dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi suatu perusahaan
dalam menilai efektifivas dan efisiensinya dalan melakukan aktivitasnya. Laba
bersih merupakan selisih total penjualan dikurangi dengan biaya produksi dengan
memperhitungkan biaya-biaya lain yang timbul selama proses produksi tersebut.
Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil ketika perusahaan itu dapat
menghasilkan laba yang dapat membiayai aktivitas perusahaan di periode
selanjutnya. Dengan adanya laba maka perusahaan akan mampu bertahan dan
bersaing di dunia usaha. Dengan kata lain bahwa perusahaan yang bertahan dalam
dunia usaha adalah perusahaan yang dapat menghasilakan laba dengan maksimal.
Karena semakin ketat persaingan suatu usaha maka suatu perusahaan akan terus
berusaha agar perolehan labanya terus meningkat setiap periode. Dan untuk
menyetahui apakah suatu perusahaan untung atau tidak maka harus dilakukan
perhitungan laba bersih setiap akhir periode.
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Laba bersih merupakan laba yang berasal dari transaksi pendapatan, beban,
keuntungan dan kerugian. Laba dihasilkan dari selisih antara sumber daya masuk
(pendapatan dan keuntungan) dengan sumber daya keluar (beban dan kerugian)
selama periode waktu tertentu (Henry Simamora, 2013:46).
Rumus laba bersih sebagai berikut:

Dengan pengertian diatas dapat disimpulkan laba bersih merupakan
pendapatan perusahaan yang didapat dari selisih antara total penjualan dengan total
biaya-biaya dan setelah dikurangi dengan pajak.
2.1.6. Hubungan Laba Bersih dengan Biaya Operasional
Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan yang mampu bertahan di dunia
usaha yang persaingannya sangat ketat adalah perusahaan yang dapat menghasilkan
pendapatan. Pendapatan tersebut harus melebihi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh
perusahaan. Untuk memperoleh pendapatan, sebuah perusahaan membutuhkan
biaya operasional.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara biaya operasional
dengan laba bersih sesuai dengan pengertian biaya menurut Harnanto dan Zulkifli
adalah sesuatu yang berkonotasi sebagai pengurang yang harus dikorbankan untuk
memperoleh tujuan akhir yaitu mendatangkan laba. selain itu, biaya juga dapat
dikatakan sebagai pengeluaran yang timbul akibat digunakannya sumber dana
dalam rangka usaha memperoleh penghasilan. Dari pemaparan di atas mengenai
biaya dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan harus mempunyai tujuan dalam
menjalankan perusahaannya yaitu menghasilkan laba sebesar-besarnya.
Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut setiap perusahaan harus
memiliki target laba yang jelas untuk periode selanjutnya khususnya untuk
perusahaan yang berorientasi pada laba. Dengan adanya target laba, maka
perusahaan akan berhati-hati dalam menentukan anggaran biaya opersional untuk
periode yang akan datang. Begitu pula dalam penggunaan biaya operasional.
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2.1.7. Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1
No.

Penulis

Judul

Metode

Hasil

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Febriyanti

Pengaruh

uji F dan uji T, Hasil uji hipotesis simultan

Tengku

Biaya

dengan tingkat menunjukkan

(2017)

Operasional

signifikansi (a) variabel biaya bunga, biaya

Terhadap

5%

Laba

bahwa

administrasi umum, dan

Bersih

biaya

tenaga

kerja

(Studi Kasus

berpengaruh terhadap laba

Pada

bersih. Hasil uji hipotesis

Bank

Swasta

parsial

Nasional yang

bahwa

Terdaftar

bunga

BEI

di

Periode

menunjukkan
variabel

beban

berpengaruh

terhadap laba bersih namun

2009-2011)

variabel biaya administrasi
umum dan biaya tenaga
kerja tidak berpengaruh
terhadap laba bersih.

2

Muhamma Pengaruh

uji normalitas a.

d

data, koefisien menunjukan

Imam Biaya

Nurhakim

Operasional

determinasi

(2017)

Terhadap

dan

Laba

PT.

normalitas

analisa
bahwa
data

analisa berdistribusi normal. Hasil

Bersih regresi liniar.

Pada

hasil

penelitian

menggunakan

korelasi product moment-

Griya

person dengan memiliki

Pratama

siginfikan sebesar 0,022

Cabang

lebih kecil dari 0,05 dengan
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Karawitan

demikian biaya operasional

Bandung

mempunyai

Periode

signifikan terhadap laba

Januari-

bersih. Baik uji koefisien

Desember

determinasi sebesar 34,4%

2015

yang artinya laba bersih

hubungan

dapat dipengaruhi biaya
operasional.

3

Syahrani

yaitu

untuk

Y

(2013)

Pengaruh

pengujian

1.082X Persamaan regresi

Biaya

hipotesisnya

diatas menunjukkan nilai

Operasional

dilakukan

konstan

Terhadao

dengan

6350665.115,

Laba

Bersih menggunakan

Pada

PT. uji

sebesar

+

-

koefisien

regresi (b) sebesar 1.082.

(uji 0,990, koefisien korelasi

normalitas, uji untuk

Tbk. Cabang heteroskedasti
Makasar.

-6350665.115

asumsi Nilai dari R Square adalah

Bank Negara klasik
Indonesia,

=

biaya

operasional terhadap laba

sitas dan uji bersih
multikolinierit

pengaruh

adalah

0.995.

Sedangkan untuk uji t

as), uji regresi menghasilkan nilai thitung
linear

17.370 > ttabel 2.353.

sederhana, uji Artinya Ho diterima dan
koefisien

H1 ditolak. Jadi dapat

korelasi

disimpulkan bahwa biaya

product

operasional

berpengaruh

moment,

dan signifikan terhadap laba

uji

(uji bersih.

t

partsial).
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4.

Masril

Pengaruh

Metode

(2017)

Pendapatan

penelitian

Terhadap

terdiri

Laba

Hasil dari penelitian ini
ini dihasilkan
dari pendapatan

yaitu
berpengaruh

Bersih populasi pada terhadap laba bersih pada

Pada

penelitian

ini perusahaan

Perusahaan

berjumlah

19 kaca yang listing di BEI

Plastik
Kaca

plastik

dan

dan emiten, dengan periode 2010 sampai 2014.
Yang sampel

Listing di BEI penelitian
Periode 2010- menjadi
2014

10

perusahaan
dengan kriteria
pengambilan
sampel

yaitu

perusahaan
yang
mengalami
keuntungan
pada

periode

2010

sampai

dengan 2014.
5

Aria

Pendapatan

Masdiana

Usaha

Pasaribu

Beban

menggunakan

Operasional

analisis regresi memiliki pengaruh positif

Terhadap

linear

(2017)

Laba

Pengujian

Hasil

Dan hipotesis

penelitian

menunjukkan

ini
secara

parsial Pendapatan Usaha

terhadap laba bersih. Dan

Bersih berganda

Beban

Pada

melalui (uji F) memiliki

Perusahaan

dan

(uji

dengan

operasional
tidak

t) berpengaruh terhadap Laba
Bersih. Secara simultan
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Makanan Dan maksud untuk menunjukkan
Minuman

bahwa

mengetahui

variabel Pendapatan Usaha

pengaruh

dan

variabel

berpengaruh terhadap Laba

independen

Bersih.

Beban

Operasional

terhadap
variabel
dependent
pada

tingkat

kepercayaan
95%

(

=

0,05).
6

Denny

Pengaruh

Analisis

data Hasil pengujian hipotesis

Prabu

Biaya

dalam

Syaputra¹,

Produksi Dan penelitian

menunjukan bahwa secara
ini bersama-sama

biaya

uji produksi

biaya

Willy Sri Biaya

adalah

Yuliandha

asumsi klasik,

Operasional

ry², Dewa Terhadap
Putra
Khrisna
Mahardik³
(2018)

Laba Bersih
(Studi

linier berganda

Pada dan

Perusahaan
PT

analisis regresi

untuk

Holcim digunakan uji t
uji

F

Tuban

Plant dengan

pada

2013- menggunakan

2016)

operasional
terhadap
dengan

berpengaruh
laba

nilai

determinasi

bersih,
koefisien

99.9%.

Uji

Parsial menunjukan bahwa

hipotesis

Indonesia Tbk dan

dan

software

biaya

tidak

berpengaruh terhadap laba
bersih sementara itu biaya
operasional

tidak

berpengaruh terhadap laba
bersih.

SPSS versi 24.

produksi
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2.2. Kerangka Pemikiran
Laba merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu perusahaan.
Oleh sebab itu, suatu perusahaan harus menargetkan jumlah laba yang ingin dicapai
setiap tahunnya. Dengan tercapainya target laba yang telah ditentukan perusahaan
maka perusahaan tersebut dapat menjalankan roda perusahaannya semaksimal
mungkin. Tapi pada kenyataannya tidak semua perusahaan dapat mencapai laba
yang telah ditargetkannya. Hal ini terjadi karena terjadinya pembengkakan biaya
ataupun pendapatan yang menurun.
Agar laba yang telah ditargetkan perusahaan dapat tercapai yang perlu
dilakukan adalah dengan menekan biaya seefisien mungkin dan menggunakannya
dengan sebaik-baiknya. Karena pada dasarnya hubungan antara laba dan biaya
berbanding terbalik. Ketika laba berkurang maka biaya menjadi besar dan ketika
laba besar maka biaya berkurang. Dan biaya yang perlu ditekan adalah biaya
variabel. Karena biaya veriabel selalu berubah-ubah mengikuti volume bisnis. Tapi
sebelum melakukan penekanan biaya khususnya untuk biaya variabel maka harus
diamati sebaik mungkin apakah biaya tersebut memang harus dikurangi atau tidak.
Berdasarkan uraian sebelumnya, pembahasan yang akan dibahas dalam
penelitian ini berfokus paba pengaruh biaya operasioanl terhadap laba bersih. Hal
ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian
Biaya Operasional

Laba Operasional

(X)

(Y)

2.3. Hipotesis
Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya.
Dengan kata lain, hipotesis adalah proporsi atau pernyataan tentang suatu konsep
yang masih bersifat sementara dan masih harus diuji kebenarannya.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan
proporsi yang belum diuji kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah yang telah
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dikemukakan oleh peneliti yang membandingkan dua variabel, maka hipotesis yang
diajukan oleh peneliti adalah “diduga biaya operasional berpengaruh signifikan
terhadap laba bersih pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Periode
2013-2017.”.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis
penelitian tentang “Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Pada PT.
Bank Tabungan Pensiunan Nasional” dengan menggunakan metode deskriptif dan
pendekatan kuantitatif. Variabel dalam observasi ini adalah sebagai berikut:
Ha = Biaya Operasional berpengaruh terhadap Laba Bersih pada PT. Bank
Tabungan Pensiunan Nasional
Ho = Biaya Operasional tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih pada PT.
Bank Tabungan Pensiunan Nasional

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Metode yang digunakan
Secara umum, pengertian metode penelitian (research method) adalah suatu
metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah
yang diajukan dalam sebuah penelitian. Sebenarnya banyak cara atau metode yang
dilakukan untuk melakukan sebuah penelitian, namun untuk memenuhi syarat
parsimony (cara yang paling efisien dalam sebuah penelitian) untuk mengatasi
kendala-kendala yang dilakukan peneliti namun masih tetap dijaga ciri khas
penelitian yaitu adanya karakter keilmiahan, serta validitas dan reliabilitas, maka
metode penelitian tertentu harus dipilih dan diterapkan secara spesifik.
3.1.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan verifikatif.
Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable
mandiri, baik hanya pada sat variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau
variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari
hubungan dengan variabel lain (Sugiyono, 2017:35).
Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui
sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara
mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang
sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data tersebut
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diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah di
pelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.
Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui
bagaimana biaya operasional dan laba bersih pada peusahaan Perbankan dan
komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.
Metode penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil
penelitian deskriptif dengan perhitungan statistika sehingga didapat hasil
pembuktian yang menunjukan hipotesis ditolak atau diterima (Sugiyono, 2013:6).
Metode verifikatif merupakan metode yang bertujuan untuk menguji secara
matematis dugaan mengenai adanya hubungan antar variabel dari masalah yang
sedang diselidiki di dalam hipotesis. Atau dengan kata lain, penelitian untuk
menguji kebenaran suatu hipotesis dimana dalam penelitian ini yang akan diuji
adalah pengaruh biaya operasional terhadap laba bersih.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kuantitatif. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian
berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2014:7).
Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang akan
memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ilmiahnya, ada ragam
metode penelitian ilmiah, namun metode yang akan digunakan oleh penulis adalah
metode kuantitatif, karena metode ini menggunakan data penelitian berupa angkaangka dan analisis menggunakan statistik.
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3.1.2. Populasi dan Sampel
3.1.2.1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang
ingin di teliti. Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya
berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk
mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Selain itu, populasi juga dikatan
sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan
keuangan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
3.1.2.2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan
keuangan yang diperoleh dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. selama
5 tahun dari tahun 2013-2017.
Dalam penelitian menggunakan purposive sample atau sampel bertujuan.
Oleh karena itu data yang digunakan hanya 5 tahun karena karakter penelitianya
minimal 3 tahun. Dengan adanya data laporan keuangan perusahaan selama 5 tahun
maka kinerja perusahaan tersebut dapat dihitung dengan hasil yang lebih optimal.
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3.2. Operasionalisasi Variabel
3.2.1. Variabel Penelitian
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka keadaan metode dianggap
sebagai pedoman atau landasan yang baik dimana dalam hal ini pengumpulan data
maupun dalam melakukan analisis data sehingga akan memberikan arah yang baik.
a.

variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas (X). Variabel
bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi
sebab perubahannya variabel dependen. Yang disebut variabel
independen (X) dalam penelitian ini adalah Biaya Operasional (X).

b.

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat (Y). Variabel
terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang
disebut variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Laba Bersih
(Y).

3.2.2. Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional variabel dalam penelitian digunakan untuk memahami
lebih mendalam tentang variabel pada penelitian ini, maka lebih mudah dituangkan
dalam indikator-indikator sehingga variabel tersebut bisa diukur. Secara
keseluruhan, penentuan atribut dan indikator serta definisi operasional variabel
yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Tabel 3.1.
Operasionalisasi Variabel
No.
(1)

Variabel
(2)

Definisi
(3)

1

Biaya
Operaio
nal (X)

Biaya Operasional adalah biayabiaya yang tidak berhubungan
langsung
dengan
produk
perusahaan
tetapi
berkaitan
dengan
aktivitas
operasi
perusahaan sehari-hari (Jopie
Yusuf 2006:33).

2

Laba
Bersih
(Y)

(1)

(2)

Indikator
(4)

Skala
(5)

Biaya
Ratio
Operasional
Periode 20132017.

Laba bersih merupakan laba Laba Bersih Rasio
yang berasal dari transaksi Periode 2013pendapatan,
beban, 2017
keuntungan dan kerugian.
Laba dihasilkan dari selisih
antara sumber daya masuk
(pendapatan dan).
(3)
keuntungan) dengan sumber
daya keluar (beban dan
kerugian) selama periode
waktu
tertentu
(Henry
Simamora, 2013:46).

(4)

(5)

Sumber: Data diolah penulis 2019
3.3. Sumber dan Cara Penentun Data
Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.
Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan
sumber primer dan sumber sekunder (Sugiyono,2009:225).
a.

Pengertian Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh
secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak
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pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi
dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).
b.

Pengertian Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh
melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku,
catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun
yang tidak dipublikasikan secara umum.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan
kepada pengumpul data, misal lewat orang lain atau lewat dokumen (Jogiyanto,
2010:137).
Data sekunder dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan
memahami melalui media lain yang bersumber pada literatur dan buku-buku
perpustakaan atau data-data dari perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka sumber data yang diambil dalam
penelitian ini adalah sumber data sekunder, dimana data yang diperoleh penulis
merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, artinya data-data tersebut
berupa data kedua yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak
lain. Data-data yang digunakan diperoleh dari laporanlaporan yang berhubungan
dengan materi terkait.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
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a.

Penelitian Kepustakaan (Library Research) Pada tahap ini, penulis
berusaha untuk memperoleh berbaga informasi sebanyak-banyaknya
untuk dijadikan sebagai dasar teori dan acuan dalam mengolah data,
dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan mengkaji literatureliteratur berupa buku-buku, jurnal, makalah, dan penelitianpenelitian
terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga
berusaha mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah data-data
sekunder yang berhubungan dengan objek yang akan penulis teliti.

b.

Riste Internet (Online Research) Pada tahap ini, penulis berusaha untuk
memperoleh berbagai data dan informasi tambahan dari situs-situs yang
berhubungan dengan penelitian.

3.5. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis
Data pada penelitian ini akan diolah dengan menggunakan Statistical
Package for the Social Science (SPSS), kemudian dianalisis dengan:
a. Koefisien Korelasi
Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukan kuat/tidaknya
hubungan linier antar dua variabel. Koefisien korelasi biasa dilambangkan
dengan huruf r dimana nilai r dapat bervariasi dari -1 sampai +1. Nilai r yang
mendekati -1 atau +1 menunjukan hubungan yang kuat antara dua variabel
tersebut, dan nilai r yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan
antara dua variabel tersebut. Sedangkan tanda + (positif) dan – (negatif)
memberikan informasi mengenai arah hubungan antara dua variabel tersebut.
Jika bernilai + (positif) maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan
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yang searah. Dalam arti lain peningkatan X akan bersamaan dengan
peningkatan Y dan begitu juga sebaliknya. Jika bernilai – (negatif) artinya
korelasi antara kedua variabel tersebut bersifat berlawanan. Peningkatan nilai
X akan dibarengi dengan penurunan Y.
b. Koefiseien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) merupakan suatu ukuran yang menunjukan
besar sumbangan dari variabel penjelas (independen) terhadap variabel
respon (dependen). Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukan
ragam (variasi) naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X
(berapa bagian keragaman dalam variabel Y yang dapat dijelaskan oleh
beragamnya nilai-nilai X). Nilai determinasi adalah antara nol dan satu.
Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:
1.

Jika Kd mendeteksi nol (0), maka pengaruh variabel penjelas
(independen) terhadap variabel respon (dependen) lemah.

2.

Jika Kd mendeteksi satu (1), maka pengaruh variabel penjelas
(independen) terhadap variabel respon (dependen) kuat.

c.

Analisis Regresi Linier Sederhana
Regredi linier sederhana bertujuan mepelajari hubungan linier antara dua

variabel. Dua variabel ini dibedakan menjadi variabel bebas (X) dan variabel tak
bebas (Y). Dengan kata lain regersi linier sederhana untuk mengetahui hubungan
fungsional anatara biaya operasional dengan laba bersih, persamaan analisis regresi
linier sederhana adalah sebagai berikut:
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Y= a + bx

Keterangan:
Y

= Laba Bersih

X

= Biaya Opersional

a

= Nilai Konstanta Harga Y jika X=0

b

= Nilai arah sebagai penemu ramalan (prediksi) yang menunjukan
nilai peningkatan (+) atau penurunan (-) variabel Y.

d.

Uji t
Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen

yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel
dependen secara parsian (Ghozali, 2012:98).
Untuk menghitung koefisien regresi sederhana menggunakan rumus sebagai
berikut:
𝑡=

𝑏
𝑆𝑏

Keterangan:
t

= Nilai t

b

= Koefisien Regresi variabel

Sb

= Standar error variabel

Dasar pengembalian keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:
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1.

Uji nilai probabilitas siginifikan > 0,05, maka hipotesis ditolak. Hipotesis
ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh
signifikan terhdap variabel dependen.

2.

Uji nilai probabilitas siginifikan < 0,05, maka hipotesis diterima.
Hipotesis tidak dapat ditola mempunyai arti bahwa variabel berpengaruh
signifikan terhdap variabel dependen.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.

Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Perushaan
4.1.2.1.

Sejarah Perusahaan
Bank BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) terlahir dari pemikiran 7

orang dalam suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer pada tahun 1958 di
Bandung. Ketujuh serangkai tersebut kemudian mendirikan Perkumpulan Bank
Pensiunan Militer (selanjutnya disebut “BAPEMIL”) dengan status usaha sebagai
perkumpulan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para
anggotanya. BAPEMIL memiliki tujuan yang mulia yaitu membantu meringankan
beban ekonomi para pensiunan, baik angkatan bersenjata republik Indonesia maupun
sipil, yang ketika itu pada umumnya sangat kesulitan bahkan banyak yang terjarat
rentenir.
Dengan berjalannya waktu, bank ini berkembang dan mulai melayani para
pensiunan karyawan sipil. Selama lebih dari 50 tahun, BTPN memfokuskan layanan
perbankannya untuk para pensiunan bekerja sama dengan PT Tabungan Asuransi
Pensiunan, PT Taspen, serta PT Pos Indonesia. Nama bank kemudian berubah di tahun
1986 menjadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional hingga saat ini. Status BTPN pun
ditingkatkan dari bank tabungan menjadi bank umum dengan dikeluarkannya ijin usaha
pada tahun 1993. Di bulan Maret 2008, BTPN menjadi perusahaan publik yang tercatat
di Bursa Efek Indonesia. Selain bisnis intinya di pasar pensiun, BTPN telah
meluncurkan bisnis kredit Mikro, btpn mitra usaha rakyat, pada tahun 2008.
Dalam rangka memperluas usahanya, Bank BTPN bekerja sama dengan PT
Taspen, sehingga Bank BTPN tidak saja dapat memberikan pinjaman dan pepotongan
cicilan pinjaman, tetapi juga dapat melaksanakan “Tri Progam Taspen” yaitu
pembayaran tabungan hari tua, pembayaran jamsostek dan pembayaran uang pensiun
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4.1.2.2. Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan
A. Visi Perusahaan
Menjadi bank pilihan utama di Indonesia, yang dapat memberikan
perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang, terutama dengan dukungan
teknologi digital.
B. Misi Perusahaan
Menawarkan solusi dan layanan keuangan yang lengkap ke berbagai segmen
ritel, mikro, UKM dan korporat bisnis di Indonesia, serta untuk Bangsa dan
Negara Indonesia secara keseluruhan; Memberikan kesempatan berharga
bagi pertumbuhan profesional karyawan Bank BTPN; Menciptakan nilai
yang signifikan dan berkesinambungan bagi stakeholder termasuk
masyarakat Indonesia; Memanfaatkan inovasi teknologi sebagai pembeda
utama untuk memberikan kualitas dan pengalaman terbaik dikelasnya
kepada nasabah dan mitra Bank BTPN.
C. Nilai-nilai Perusahaan
Nilai-nilai yang kami anut merupakan pedoman kami menjalankan bisnis,
diantaranya sebagai berikut:
1.

Dapat Dipercaya

2.

Peduli

3.

Sinergi

4.

Mencapai yang Terbaik

4.1.2. Aspek Kegiatan Usaha
Bank BTPN merupakan bank devisa hasil penggabungan usaha PT Bank
Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan PT Bank Sumitomo Mitsui
Indonesia (SMBCI).
Bank BTPN memfokuskan diri untuk melayani segmen mass market yang terdiri
dari para pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), komunitas
prasejahtera produktif, segmen consuming class, serta segmen korporasi. Fokus bisnis
tersebut didukung unit-unit bisnis Bank BTPN, dianataranya yaitu:
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4.1.2.1.

BTPN SINAYA

4.1.2.1.1 Giro Sinaya
Giro Sinaya merupakan Produk rekening koran dalam mata uang rupiah
yang dirancang untuk mendukung kegiatan bisnis nasabah perorangan maupun nonperorangan.

4.1.2.1.2 BTPN Taseto Premium
Tabungan dalam mata uang Rupiah yang memberikan imbal hasil setara
Deposito. Dengan akses rekening yang mudah melalui jaringan ATM BTPN, jaringan
ATM Bersama, ATM dan Debit jaringan Prima, jaringan VISA serta layanan internet
dan mobile banking.

36

4.1.2.1.3 BTPN Taseto Bisnis
Tabungan dalam mata uang Rupiah khusus untuk Nasabah perusahaan yang
memberikan imbal hasil setara Deposito.

4.1.2.1.4 BTPN Tabungan Pasti
Tabungan dalam mata uang Rupiah dan mata uang valuta asing (Dolar
Amerika, Dolar Singapura dan Yen Jepang) yang memberikan kenyamanan
bertransaksi dengan syarat pembukaan yang ringan dan mudah.

4.1.2.1.5 BTPN Taseto Mapan
Tabungan berjangka dalam mata uang Rupiah yang memberikan imbal hasil
setara deposito untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang.
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4.1.2.1.6 BTPN Deposito Berjangka
Deposito yang memberikan imbal hasil yang optimal dengan pilihan jangka
waktu yang variatif, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 dan 24 bulan dalam
mata uang Rupiah dan mata uang asing (Dolar Amerika, Dolar Singapura dan Yen
Jepang).

4.1.2.1.7 BTPN Deposito Fleksi
Deposito dalam mata uang Rupiah yang memberikan fleksibilitas pencairan
sewaktu-waktu, tanpa pinalti administrasi.
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4.1.2.1.8 Produk Bancassurance
Produk asuransi unit link dalam rangka kerja sama dengan PT Asuransi
Allianz Life Indonesia, yaitu Guardia Premium (premi berkala) dan Guardia Investa
(premi tunggal).

4.1.2.1.9 Produk Reksadana
Produk reksadana, dalam rangka kerja sama dengan PT Mandiri Manajemen
Investasi (MMI), PT Schroders Investment Management Indonesia dan PT Maybank
Asset Management sebagai alternatif investasi bagi nasabah BTPN.
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4.1.2.1.10 Produk Obligasi Pemerintah
Produk obligasi pemerintah, dalam rangka kerjasama dengan beberapa
sekuritas rekanan sebagai alternatif investasi bagi nasabah BTPN.

4.1.2.2.

BTPN PURNA BAKTI

4.1.2.2.1 Kredit Pensiun
Kredit Pensiun merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada para
pensiunan dengan pembayaran angsuran berasal Manfaat Pensiun bulanan. Produk ini
memiliki persyaratan mudah, suku bunga bersaing, pelayanan cepat, serta fleksibilitas
dalam menentukan nilai dan jangka waktu kredit untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
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4.1.2.2.2 Kredit Pra Pensiun
Kredit Pensiun merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada para
calon pensiunan dengan pembayaran angsuran berasal dari Manfaat Tabungan Hari
Tua dan atau Manfaat Pensiun bulanan. Produk pinjaman ini dapat digunakan sebagai
modal usaha pada saat pensiun nanti yang memiliki persyaratan mudah, suku bunga
bersaing, pelayanan cepat, serta fleksibilitas dalam menentukan nilai dan jangka waktu
kredit

4.1.2.2.3 Kredit Pegawai
Kredit Pegawai merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada
pegawai aktif pada suatu Instansi yang telah memiliki kerja sama dengan Bank BTPN.
Dengan pembayaran angsuran berasal dari pemotongan gaji setiap bulan. Produk ini
memiliki persyaratan mudah, suku bunga bersaing, pelayanan cepat, serta fleksibilitas
dalam menentukan nilai dan jangka waktu kredit untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
Bank telah melakukan pengembangan dari produk Kredit Pegawai sesuai dengan
kebutuhan pasar.
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4.1.2.3.

BTPN MITRA BISNIS

4.1.2.3.1 Pinjaman Modal Kerja
Pinjaman Modal Kerja merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada
pelaku usaha Kecil dan Menengah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan modal
kerja Nasabah. Produk ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas
mulai dari kebutuhan yang bersifat fluktuatif, maupun modal kerja yang bersifat
permanen, musiman, atau berdasarkan kontrak.

4.1.2.3.2 Pinjaman Investasi
Pinjaman Investasi merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada
pelaku usaha Kecil dan Menengah untuk pembelian barang modal, mencakup namun
tidak terbatas pada pembelian tanah dan bangunan, kendaraan usaha, dan mesin.

42

Produk ini memilki fitur dengan jangka waktu maksimal dan pengembalian pinjaman
dalam bentuk angsuran.

4.1.2.3.3 Pembiayaan Rantai Pasok
Melalui struktur pembiayaan ini, Bank bekerjasama dengan perusahaan
(Strategic Partner) untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada end user yang
dapat berupa sub-distributor, agen, retailer, atau supplier dari Strategic Partner terkait.
Produk ini memberikan solusi komprehensif bagi perkembangan usaha Nasabah, di
mana proses transaksi dan aliran kas dengan para mitra Nasabah akan diatur melalui
aplikasi BTPN berbasis web.
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4.1.2.3.4 Pembiayaan Berbasis Aset
Pembiayaan Berbasis Aset merupakan pembiayaan investasi untuk
pembelian barang modal (capex) antara lain namun tidak terbatas pada pembelian alat
berat, tongkang, transportasi komersial, dan lain-lain.

4.1.2.3.5 Pembiayaan Multi Finance
Pembiayaan enduser melalui multi finance dengan skema joint financing
untuk pembiayaan kendaraan bermotor, produk konsumtif ataupun produktif serta
refinancing atas kendaraan bermotor
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4.1.2.4.

BTPN MITRA USAHA

4.1.2.4.1 PaketMU - Paket Mitra Usaha
Menawarkan solusi kembangkan usaha dalam satu paket; Pinjaman yang
fleksible dalam jenis agunan dan cara pembayaran cicilan, tabungan yang
menguntungkan serta program pengembangan bisnis kepada nasabah. (Materi Program
Pengembangan Bisnis bisa diakses melalui saluran online).

4.1.3.

Struktur Organisasi

Untuk struktur organisasi pada Bank BTPN bisa di lihat pada halaman berikutnya.
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4.1.3.1. Profile Dewan Komisaris

Mari Elka Pangestu
Komisaris Utama (Independen)
Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Prof. Mari Elka Pangestu
menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen BTPN
sesuai hasil RUPST tanggal 29 April 2016. Saat ini, beliau menjabat
sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi BTPN.
Beliau saat ini menjabat sebagai Profesor bidang Ekonomi
Internasional di Universitas Indonesia dan Senior Fellow di Centre
for Strategic and International Studies (CSIS). Beliau juga menjabat
sebagai anggota Komite Audit PT AKR Corporindo Tbk.
Sebelum bergabung dengan BTPN, Prof. Mari Elka Pangestu menjabat sebagai
Menteri Perdagangan (2004 – 2011) dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(2011 – 2014). Sebelum menjabat sebagai menteri, beliau menduduki beberapa posisi
strategis di CSIS, Wakil Direktur pada Pusat Antar Universitas – Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia (1988-1990), menjabat sebagai Ketua bidang Internasional di
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (1988-1998).
Beliau merintis karir sebagai Dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia pada
tahun 1986.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1978 dan Master of Economics pada
tahun 1979 dari Australian National University (ANU), serta Ph.D. dari Department of
Economy - University of California, Davis, Amerika Serikat pada tahun 1986.
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Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 71 tahun. Irwan Mahjudin Habsjah
menjabat sebagai Komisaris Independen BTPN sesuai hasil
RUPSLB tanggal 28 April 2008. Saat ini menjabat sebagai Ketua
Komite Audit dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BTPN.
Selain di BTPN, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama
PT Sriboga Marugame Indonesia. Sebelumnya menjabat
sebagai Komisaris Utama PT Sari Melati Kencana/Pizza Hut (20132016), Managing Director dan Country Head – Wholesale Banking
ING Bank, Jakarta (2000-2009), serta Managing Director dan Country Head Bankers
Trust Company (1996-1999). Pernah menjabat sebagai Deputy President Director Corporate Banking PT. ING Indonesia Bank di Jakarta (1991-1996). Beliau memiliki
40 tahun pengalaman profesional dengan menjabat posisi-posisi senior di BSB Bank,
American Express Bank, Citibank dan Indonesia Overseas Bank.
Meraih gelar Master di bidang Monetary & International Economics dari
University of Amsterdam (1978) dan Sarjana di bidang Ekonomi dari Erasmus
University Rotterdam, Belanda (1974).
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Arief T. Surowidjojo
Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, 65 tahun. Arief Tarunakarya
Surowidjojo menjabat sebagai Komisaris Independen BTPN
sesuai hasil RUPST tanggal 29 April 2016. Saat ini beliau juga
menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko BTPN.
Selain itu beliau juga adalah Founding Partner Firma
Hukum Lubis Ganie Surowidjojo (sejak 1985), Komisaris
Independen sekaligus Ketua Komite Audit dan Ketua Komite
Nominasi dan Remunerasi PT ABM Investama Tbk (sejak
2015). Beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan WWF Indonesia
(sejak 1997).
Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT
Holcim Indonesia Tbk (2001-2015), Wakil Presiden Komisaris PT Vale Indonesia Tbk
(2009- 2016), Komisaris Independen PT Sampoerna Agro Tbk (2007-2013), Ketua
Komite GCG PT Indika Energy Tbk (2009-2015), dan Ketua Komite GCG PT Petrosea
Tbk (2011-2015).
Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1977) dan
Master of Law (LL.M) dari School of Law University of Washington (1984).
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Chow Ying Hoong
Komisaris
Warga Negara Singapura, 58 tahun. Menjabat sebagai
Komisaris BTPN sesuai hasil RUPSLB tanggal 15 Januari 2015.
Beliau menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dan
Komite Remunerasi dan Nominasi BTPN.
Saat ini menjabat Managing Executive Officer, Deputy Head
ofAsia Growing Markets Division di Sumitomo Mitsui Banking
Corporation (“SMBC”) di Singapura. Di SMBC, beliau menjabat
berbagai posisi yaitu Director and Executive Officer (April 2013), General Manager
of Planning Department Asia Pacific Division (April 2011), General Manager of Debt
Markets Department (April 2010). Sebelum bergabung dengan SMBC, beliau
menjabat Branch Manager/Managing Director di Societe Generale Bank (1997 –
2000) dan Head of Syndication for Asia di ABN Amro Singapura. Beliau merintis karir
di United Overseas Bank pada tahun 1984.
Meraih gelar Business Administration (Finance) dari National University of
Singapore pada tahun 1984.
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Shinichi Nakamura
Komisaris

Warga Negara Jepang, 56 tahun. Menjabat sebagai
Komisaris BTPN sesuai hasil RUPST tanggal 24 Maret 2017.
Beliau menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko
BTPN.
Saat ini menjabat sebagai Senior General Manager of
Asia Growing Markets Division di Sumitomo Mitsui Banking
Corporation (“SMBC”) di Singapura. Di SMBC, beliau
menjabat berbagai posisi antara lain Joint General Manager
dari tiga Kantor Cabang (Ayase, Shinjuku, Ikebukuro) di Tokyo (April 2012 – Maret
2015), General Manager pada Private Advisory Department sebagai Head of project
– joint venture with Barclays Bank (April 2009), General Manager of the Planning
Department of Consumer Banking Unit di Osaka (April 2007), Joint General Manager
of Operations Planning Department di Tokyo (Juni 2005). Pada saat merger antara
Sumitomo Bank dengan Sakura Bank, beliau ditunjuk sebagai Deputy Head of project
team of human resources system (Mei 2000). Sebelumnya beliau menjabat Senior Vice
President of Human Resources Department di Sumitomo Bank (Juli 1999), Corporate
Research Department (Januari 1990). Mengawali karir di perbankan di Sumitomo
Bank pada tahun 1985.
Meraih gelar Bachelor of Laws dari Kyoto University pada tahun 1985 dan
Master of Laws (LL.M) dari University of Illinois di Urbana Champaign School of Law
pada tahun 1989.
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Kanaka Puradiredja
Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko (Pihak
Independen)
Warga Negara Indonesia, 74 tahun. Menjabat sebagai anggota
Komite Pemantau Risiko sejak 21 September 2011 dan ditunjuk
sebagai anggota Komite Audit sejak 19 Maret 2014.
Lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas
Padjadjaran, Bandung tahun 1971.
Saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Sertifikasi Ikatan
Komite Audit Indonesia, Anggota Dewan Kehormatan Profesional di
Risk Management Association dan Ketua Lembaga Komisaris dan
Direksi Indonesia (LKDI). Pernah menjabat sebagai Managing Partner
dan Chairman KPMG Indonesia (1978-1999), Pendiri dan Senior Partner KAP
Kanaka Puradiredja, Suhartono (2000-2007). Pernah menjabat sebagai Ketua Majelis
Kehormatan
IAI (2002-2010) dan Ketua Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia
(2004-2010).
Yosef Antonius Boliona Badilangoe
Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko (Pihak
Independen)
Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Menjabat sebagai anggota
Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sejak 29 April 2016.
Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gajah Mada
tahun 1983. Sebelumnya menjabat sebagai Advisor, Asset Restructuring
and Recovery PT BankCIMB Niaga Tbk (2011 – 2016), Executive

52

Director - Compliance & Human Resources PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk (2009
– 2011), Executive Director-Compliance & Human Resources PT Bank Niaga Tbk
(2007 – 2008). Beliau memulai karirnya di PT Bank Niaga Tbk pada tahun 1984 dan
menjabat berbagai posisi termasuk posisi Senior Eksekutif antara lain Executive Vice
President - Head of Retail Sales & Services (2006 – 2007), Executive Vice PresidentHead of Network & Services (2004 – 2005) dan Executive Vice President – Head of
Subsidiaries & Special Asset Management (2002 – 2003).
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4.1.3.2. Profil Direksi
Jerry Ng
Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Jerry Ng diangkat
tanggal 9 Juli 2008 sebagai Direktur Utama BTPN, bank umum
publik., yang saat itu merupakan bank kecil yang melayani para
pensiunan, diakuisisi oleh konsorsium TPG Capital, GIC,
Farallon, dan Northstar Pacific pada tahun 2008. Di bawah
kepemimpinan Jerry, BTPN telah menjadi salah satu bank mass
market dan bank digital terkemuka di Asia Tenggara.
Jerry telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di
industri keuangan, memulai karirnya di Citibank dan kemudian menjabat di berbagai
posisi senior di bank-bank swasta terkemuka di Indonesia. termasuk Wakil Direktur
Utama di Bank Central Asia, Wakil Direktur Utama di Bank Danamon dan sebagai
Direktur Utama di Federal International Finance serta menjabat sebagai Head of
Indonesia and Senior Advisor untuk Asia Tenggara di TPG Capital di 2000.
Beliau diangkat sebagai Deputi Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk
memulihkan industry perbankan Indonesia pada saat krisis keuangan Asia.
Beliau menjabat sebagai anggota dari Board of Trustees dari SymAsia
Foundation di Singapura, World Wildlife Fund di Indonesia, Blum Center for
Developing Economies di University of California, Berkeley serta Board of Advisory
dari the Jackson Institute for Global Affairs di Yale University. Beliau juga anggota
aktif dari Young Presidents ‘Organization (YPO).
Jerry memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari University
of Washington, dan mengikuti berbagai program pelatihan manajemen eksekutif yang
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antara lain diselenggarakan oleh Stanford Business School, Harvard Business
School.Beliau juga adalah fellow dari Eisenhower Fellow.
Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Ongki Wanadjati Dana
menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BTPN sesuai hasil
RUPSLB tanggal 28 April 2008. Memimpin bisnis perbankan ritel
BTPN sejak bergabung tahun 2008. Di BTPN, beliau menyumbang
pengalamannya yang luas di sektor keuangan selama lebih dari 36
tahun, beliau telah menjabat sebagai Direktur Perbankan Wholesale
Bank Permata, Wakil Direktur Utama di Bank Universal, dan Direktur Utama Bank
Subentra. Mengawali karir di perbankan pada tahun 1982 di Citibank N.A. hingga
meraih jabatan sebagai Vice President - Consumer Banking Group di tahun 1987.
Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun
1981. Mengikuti berbagai program pelatihan eksekutif, antara lain di Center of
Creative Leadership, Singapura, SaÏd Business School, Oxford University, UK dan
Harvard Business School, USA.
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Anika Faisal
Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan
Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Anika Faisal
menjabat

sebagai

Direktur

Kepatuhan

dan

Sekretaris

Perusahaan BTPN sesuai hasil RUPSLB tanggal 28 April 2008.
Dalam masa 10 tahun terakhir beliau memfokuskan
pada

pengukuran kinerja-kinerja

utama

usaha

BTPN,

khususnya dari aspek kepatuhan dan tata kelola perusahaan dan
Daya.
Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Kepatuhan di Bank Danamon
Indonesia selama 6 tahun. Memiliki pengalaman lebih dari 27 tahun di industri
keuangan. Meniti karirnya di Bank Niaga, hingga terakhir menjabat sebagai Legal
Division Head untuk Corporate Banking. Kemudian bergabung dengan firma hukum
Bahar, Tumbelaka &Partners sebagai partner di tahun 1999. Di tahun yang sama
bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Staf Ahli
untuk Ketua dan Wakil Ketua BPPN. Beliau aktif terlibat kepengurusan di berbagai
asosiasi profesi dan industri antara lain Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Persatuan Bank
Nasional (Perbanas) dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP). Menjabat
sebagai Ketua Umum FKDKP sejak 2015.
Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Mengikuti
berbagai program pelatihan eksekutif, antara lain Authentic Leadership Program di
Harvard Business School, USA. Beliau juga memberikan kontribusi di beberapa
yayasan sebagai bagian dari kontribusi beliau kepada masyarakat yaitu sebagai Ketua
Yayasan Dana Bakti Pendidikan UI sejak 2007.
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Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur Teknologi Informasi
Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Kharim I. G. Siregar
menjabat sebagai Direktur BTPN sesuai hasil RUPSLB tanggal 28 April
2008. Memimpin tim yang bertanggung jawab memberdayakan unit-unit
bisnis melalui solusi teknologi informasi dan penerapan proses digital.
Unit di bawah kepemimpinannya juga bertugas memelihara infrastruktur
TI BTPN agar dapat memenuhi persyaratan proses bisnis, mendukung
proses pengambilan keputusan serta mendorong terciptanya kerjasama di seluruh
organisasi. Sebelumnya menjabat sebagai Executive Vice President/Head of Business
Support – Divisi Danamon Simpan Pinjam; Vice President untuk Electronic Channel
& Customer Loyalty – Retail Banking di Bank Mega; dan Vice President/Head of IT
Group di Bank Universal. Mengawali karir sebagai marketing representative IBM
Indonesia.
Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun
1990. Beliau mengikuti executive training programs di INSEAD, Singapura dan
Harvard Business School, USA.
Arief Harris Tandjung
Direktur Keuangan dan Pendanaan
Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Arief Harris Tandjung
menjabat sebagai Direktur BTPN sesuai hasil RUPST tanggal 8 April
2010. Saat ini beliau bertanggung jawab pada bidang Keuangan,
Treasury& FI dan Pendanaan. Sebelumnya, selama dua tahun beliau
adalah Executive Vice President, Chief Financial Officer BTPN.
Sebelum bergabung dengan BPTN, menjabat sebagai Executive Vice
President dan Head of SME Banking Business BankDanamon, Senior Manager
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danHead of Consumer Banking BusinessFinance di Standard Chartered Bank, serta
Vice President Corporate Performance Management Bank Permata.
Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro pada tahun 1991 dari Universitas
Indonesia dan mengikuti beberapa program pendidikan dan pelatihan, termasuk
General Management Executive Program yang diselenggarakan oleh National
University of Singapore pada tahun 1999, Leadership Program oleh Temasek Learning
Center pada tahun 2006 dan CFO Strategic Financial Leadership Program oleh
Stanford Business School Executive Education pada tahun 2013.
4.1.3.3. Profil Board of Management
Maya Kartika
Human Capital Head
Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Maya Kartika menjabat
sebagai Human Capital Head. Sebelumnya, menjabat sebagai Direktur
Human Capital dan Chief Human Capital di BTPN. Sebelum bergabung
dengan BTPN, beliau menjabat berbagai posisi yaitu Senior Vice
President and Head of Human Resourcesdi HSBC Indonesia (Juli 2010
– Desember 2014), Country Head of Human Resources di RBS Bank
Indonesia (Juni 2003 – Juni 2010), Head of Human Resources di Kalbefood (Agustus
2002 – Mei 2003), Manager – People Solution di Arthur Andersen Business Consulting
(April 2000 – Agustus 2002), HR RM – Corporate & Institutional Banking di Standard
Chartered Bank (Mei 1999 – Maret 2000), Recruitment & Training Manager di PT
Ongko Multicopora (April 1994 – Mei 1999). Beliau merintis karir di Experd
Consulting (Agustus 1990 – Maret 1994). Memperoleh gelar Sarjana Psikologi dari
Universitas Indonesia pada tahun 1990.
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Vincentius Hidayat
Pension Business Head
Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Vincentius Hidayat menjabat
sebagai Pension Business Head sejak April 2016, setelah sebelumnya
menjabat sebagai Deputy of Pension Business Director sejak Oktober
2015 dan Network Product Management Head-Pension Business di
BTPN.
Sebelum berkarir di BTPN, beliau menjabat berbagai posisi di
PermataBank yaitu sebagai Head of Sales & Channel Development, Head of
Operational Excellence & Service Quality, Head of Corporate Project Management
Office, Region Head - Central Java and EastIndonesia.
Beliau memulai karir perbankan di Bank Bali dengan posisi terakhir sebagai
General Manager Sales & Service Jabotabeka-Bank Bali. Pada saat merger Bank Bali
dengan Bank Universal, Bank Prima Express, Bank Artamedia, dan Bank Patriot
menjadi Bank Permata, beliau ditunjuk sebagai Retail Banking Migration Coordinator.
Beliau meraih gelar Sarjana di Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 1987
di Fakultas Ilmu Administrasi Publik. Beliau juga mengikuti beberapa program
pengembangan eksekutif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, antara lain
University of California – Berkeley dan Nanyang Business School.
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Peterjan van Nieuwenhuizen
Digital Banking Head
Warga Negara Belanda, 40 tahun. Peter menjabat sebagai
Digital Banking Head, memimpin produk baru BTPN “Jenius” yang
diluncurkan tahun 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Incubation
Head Digital Banking sejak 2015. Sebelum bergabung dengan BTPN,
Peter memulai karirnya di McKinsey &Company dimana beliau
menghabiskan hampir 10 tahun melayani client di Eropa, Amerika
Utara, Asia Tenggara dan Afrika di bidang jasa keuangan dan IT dan
Selanjutnya Peter menjadi Chief Operating Officer di VP Bank
Vietnam setelah sebelumnya menjalankan bisnis start up digital banking di Saigon.
Beliau meraih gelar Sarjana Matematika dari Pembroke College, Cambridge
University di tahun 2003 dan juga menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana di bidang
Computer Science, University of Twente di Belanda. Beliau adalah anggota dari the
Gates Cambridge Alumni Association (GCAA).
Merisa Darwis
Operations Head
Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Merisa menjabat sebagai
Operations Head, setelah sebelumnya 5 tahun menjabat sebagai Head of
Internal Audit sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan BTPN,
beliau menjabat sebagai HR &Internal Control Director di Bank
Barclays Indonesia dan Head of Internal Control selama 2,5 tahun.
Sebelumnya beliau bekerja di Citibank Indonesia sebagai Operations Control & Reporting Head, Transaction Services Head, Control &
Support Head, Consumer IT Head & Country IT Financial Head, serta IT QA Head,
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Privacy Officer and BISO (Business Information Security Officer). Beliau juga pernah
bekerja di USI/IBM sebagai programmer/analyst.
Meraih gelar Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung pada
tahun 1991. Mengikuti berbagai program pelatihan eksekutif yang diselenggarakan
oleh Citibank dan Center for Creative Leadership di Singapura.
Hadi Wibowo
Branchless Banking Head
Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Hadi Wibowo menjabat
sebagai Branchless Banking Head, setelah sebelumnya menjabat sebagai
Operations Head, Direktur Operasional dan Direktur Bisnis UMK.
Beliau telah meluangkan hampir seluruh karirnya di industri perbankan,
di berbagai bidang seperti Operasional, Consumer Bankingdan Micro
Banking. Karirnya dimulai dengan bergabung sebagai management trainee di Bank
Universal/Permata, dilanjutkan ke Bank Danamon di mana beliau menjabat sebagai
Executive Vice President di Consumer Banking sebelum pindah ke BTPN.
Memperoleh Sarjana Teknik Sipil pada tahun 1991 dari Institut Teknologi
Bandung, beliau telah mengikuti berbagai program pelatihan eksekutif seperti General
Management Program di National University of Singapore, Danamon Leadership
Academy di INSEAD Singapura, Berkeley-Nanyang Advanced Management Program
di Nanyang Business School dan di Haas School of Business - UC Berkeley, serta
Leading for Organizational Impact di Center for Creative Leadership di Singapura.
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Helena
Retail Funding Business Head
Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Helena menjabat sebagai Retail
Funding Business Head sejak Oktober 2008. Sebelum bergabung dengan
BTPN, beliau bekerja

di

PermataBank dengan menjabat

sebagai

Head,Customer Experience (Mei-Oktober 2008), Head Branch Banking
(Oktober 2005-Mei 2008), GM Retail District I (Februari- Oktober 2005),
GM Retail Service (Oktober 2003-Januari 2005), Head of Retail Area (MaretSeptember 2003).
Memperoleh gelar Sarjana Peternakan di Institut Pertanian Bogor pada tahun
1992. Beliau telah mengikuti berbagai program pelatihan eksekutif yaitu BerkeleyNanyang Advanced Management Programme di University of California Berkeley,
USA dan di Nanyang Technological University, Singapura, serta Leading for
Organizational Impact from Center for Creative Leadership di Singapura.
Nurhajati Soerjo Hadi
Internal Audit Head
Warga negara Indonesia, usia 50 tahun. Nurhajati Soerjo Hadi
diangkat oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris pada
Januari 2017. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri
perbankan di berbagai posisi. Sebelum bergabung dengan BTPN pada
tahun 2015 sebagai Anti Fraud Management Head, ia memegang berbagai
posisi termasuk Relationship Manager of Corporate Banking, Corporate
Loan Restructuring and Recovery, Head of Credit Portfolio Management,
ad-interim of Commercial Banking Head, Direktur PT. RBS Finance Indonesia (ex.
PT. ABN AMRO Finance Indonesia), Business Development Director untuk CEO
Office and Markets. Beliau menyelesaikan pendidikan di Oregon State University
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jurusan Keuangan dan Perbankan, dan telah menghadiri berbagai pelatihan termasuk
analisis keuangan, berbagai produk perbankan, Sertifikasi Manajemen Risiko, cyber
security

training dan berbagai

seminar/forum

tentang fungsi

audit

yang

diselenggarakan oleh Institute of Internal Auditor (IIA), OJK dan lembaga lainnya.
Selain itu, beliau juga telah mengikuti berbagai pelatihan kepemimpinan, beliau adalah
anggota Institute of Internal Auditor (IIA) dan Ikatan Bankir Indonesia (IBI).
Steffano Ridwan
Business Banking Head
Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Steffano Ridwan menjabat
sebagai Head of Business Banking. Beliau bergabung dengan BTPN sejak
2018. Sebelum bergabung dengan BTPN, Steffano memulai karirnya di
Citibank sebagai Bank Card Regional Sales Manager for Jakarta Area,
Standard Chartered Bank sebagai General Manager Shared Distribution
Consumer Banking, Bank Danamon sebagai Retail Lending Head dan
terakhir menjabat sebagai Managing Director, Director of Commercial &
SME Banking di Bank DBS Indonesia.
Beliau meraih gelar Bachelor degree of Science, Major in Finance dari
Oklahoma State University di tahun 1994 dan mengikuti berbagai pendidikan dan
pelatihan termasuk Risk Management serta Certified Wealth Management Association
(CWMA).
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4.1.4.

Kepegawaian
1. Berdasarkan Tingkat
No.

Unit Kerja

Jumlah

1.

Clerical

2.024

2.

Officer/Supervisor

2.586

3.

Management

2.418

4.

Senior Management

649

5.

Top Management

115

6.

Board of Management

10

Total Karyawan

7.802

2. Berdasarkan Usia
NO.
(1)

Usia
(2)

Jumlah
(3)

1.

< 25 Tahun

447

2.

25-29 Tahun

1.472

3.

30-34 Tahun

2.373

4.

35-39 Tahun

1.841

5.

40-44 Tahun

827

6.

45-49 Tahun

520

(1)

(2)

(3)

7.

50-54 Tahun

311

8.

55-59 Tahun

11

9.

> 60 Tahun

0

Total Karyawan

7.802
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5.

Berdasarkan Pendidikan
No.

Tingkat Pendidikan

1.

≤ D1-D3/Akademi

1.513

2.

S1/Sarjana

6.025

3.

S2-S3/Master
Total Karyawan

6.

264
7.802

Berdasarkan Masa Kerja
No

Masa Kerja

Jumlah

1.

0-≤ 1 Tahun

2.137

2.

> 1-≤ 3 Tahun

1.410

3.

> 3-≤ 5 Tahun

1.456

4.

> 5-≤ 10 Tahun

2.117

5.

> 10-≤ 20 Tahun

338

6.

> 20 Tahun

344

Total Karyawan

7.

Jumlah

Fasilitas Yang Dimiliki:
1. Gaji Pokok
2. Tunjuangan Jabatan
3. Bonus Kompensasi
4. Jaminan Kesehatan
5. Jaminan Hari Tua

7.802
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6. Pengembangan Karir
7. Fasilitas Tempat Tinggal
8. Tunjangan Melakukan Perjalanan
9. Fasilitas binatu dan PRT
10. Uang Jalan-jalan
4.3.

Pembahasan

4.3.1.

Analisis Biaya Operasional Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk. Periode 2013-2017
Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan setiap perusahaan adalah menghasilkan

laba semaksimal mungkin agar dapat memperlancar operasional dari perusahaan
tersebut. Dalam memperoleh laba bersih setiap perusahaan pasti menghadapi berbagai
faktor-faktor yang yang dapat mempengaruhi jumlah dari laba bersih tersebut. Salah
satu faktor tersebut adalah biaya operasional. Adapun perkembangan biaya operasional
yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabugngan Pensiunan Negara Tbk. adalah:
Tabel 4.1
Perkembangan Biaya Operasional PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional
Tbk. tahun 2013-2017 (Dalam Jutaan Rupiah)
Periode

Beban Operasional

2013
2014

8.455.785 10.476.171

2015

Turun/Naik (%)

Keterangan

23,89%

Naik

11.250.004

7,39%

Naik

2016

11.695.452

3,96%

Naik

2017

12.537.173

7,20%

Naik

Total

54.414.585

-

-

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Tahun 2017-2017
(dalam jutaan rupiah)
Untuk lebih jelasnya, perkembangan biaya operasional pada PT. Bank Tabungan
Pensiunan Nasional Tbk. dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 4.1
Perkembangan Biaya Operasional PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional
Tbk. tahun 2013-2017 (Dalam Jutaan Rupiah)
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Sumber: Diolah penulis 2019
Berdasarkan data tabel 4.1 dan gambar 4.1 terlihat bahwa biaya operasional yang
terjadi pada PT. Bank Pensiunan Nasional Tbk. dari tahun 2013-2017 terus mengalami
kenaikan. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 23,89%, hal
ini terjadi karena pada tahun tersebut pendapatan bunga bersih menurun 0,1% menjadi Rp7,0
triliun, sedangkan kenaikan biaya operasional (termasuk cadangan pinjaman bermasalah dan
penurunan nilai aset) dipertahankan ditingkat 13% sebesar Rp4,5 triliun. Marjin bunga bersih
Bank melemah 11,4% dari 12,7% di tahun sebelumnya. Ini disebabkan semakin ketatnya
persaingan antar bank untuk meraih pendanaan agar menopang pertumbuhan kreditnya. Beban
bunga meningkat 35%, jauh di atas kenaikan pendapatan bunga sebesar 12%.
Sedangkan penurunan yang paling sginifikan terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar
3,96%, hal ini terjadi karena pada tahun tersebut cadangan kerugian penurunan nilai Bank
terkelola dengan baik hanya meningkat tipis dari tahun lalu sebesar 0,8% menjadi 0,9%.
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4.3.2.

Analisis Laba Bersih pada PT. Bank

Tabungan Pensiunan Nasional

Tbk. Periode 2013-2017
Dalam dunia usaha laba suatu istilah yang tidak asing lagi karena salah satu
tujuan utama suatu perusahaan adalah menghasilkan laba semaksimal mungkin. Laba
merupakan selisih lebih pendapatan atau biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan
usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila pendapatan lebih besar dari
pada beban maka perusahaan akan mendapatkan laba apabila terjadi sebaliknya maka
perusahaan mendapatkan rugi. Untuk mengetahui perkembangan laba bersih pada PT.
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 4.2.
Perkembangan Laba Bersih PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
tahun 2013-2017 (Dalam Jutaan Rupiah)
Periode

Beban Operasional

Turun/Naik (%)

Keterangan

2013

2.139.661

-

2014

1.885.127

-11,90%

TURUN

2015

1.752.609

-7,03%

TURUN

2016

1.875.846

7,03%

NAIK

2017

1.421.940

-24,20%

Total

9.075.183

-

TURUN
-

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Tahun
2017-2017 (dalam jutaan rupiah)
Untuk lebih jelasnya, perkembangan Laba Bersih pada PT. Bank Tabungan
Pensiunan Nasional Tbk. dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 4.2.
Perkembangan Laba Bersih PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
tahun 2013-2017 (Dalam Jutaan Rupiah)
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Berdasarkan data tabel 4.2 dan gambar 4.2 terlihat bahwa laba bersih yang terjadi pada
PT. Bank Pensiunan Nasional Tbk. dari tahun 2013-2017 terus mengalami kenaikan. Kenaikan
yang paling signifikan terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,03%, hal ini terjadi dengan
menyusulnya keberhasilan peluncuran BTPN Wow! sebagai sebagai solusi bagi nasabah yang
belum tersentuh layanan perbankan di daerah terpencil, di tahun 2016 Bank kembali
meluncurkan platform perbankan digital dan Jenius yang ditujukan bagi generasi milenial,
dengan menawarkan fitur-fitur atraktif yang dapat diakses melalui smart phone.
Sedangkan penurunan yang paling sginifikan terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 24,20%, hal ini terjadi karena adanya risiko tingkat bunga yang berdampak pada fluktuasi arus
kas di masa mendatang baik pada aset maupun liabilitas. Hal ini dapat mempengaruhi
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pendapatan bunga Bank maupun nilai wajar dari instrumen keuangan yang dimiliki Bank dan
Entitas Anak.

4.3.3.

Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank
Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Periode 2013-2017
Setelah masing-masing data diuraikan maka selanjutnya melakukan analisis

untuk mengetahui hubungan dan pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain.
Penelitian ini terdiri dari satu variabel independen yaitu biaya operasional (X) dan satu
variabel dependen yaitu laba bersih (Y).Pengujian variabel akan dilakukan beberapa
tahapan,diantaranya koefisien korelasi, koefisien determinasi, regresi linier sederhana
dan uji t dengan bantuan software SPSS versi 25.0 Untuk lebih jelasnya akan diuraikan
sebagai berikut:
Tabel 4.3.
Perkembangan Biaya Operasional dan Laba Berasih pada PT. Bank Tabungan
Pensiunan Nasional Tbk. tahun 2013-2017 (Dalam Jutaan Rupiah)
Beban

Presentase

Tahun

Operasional

(Proporsional)

2013

8.455.785

15,54%

2.139.661

23,58%

2014

10.476.171

19,25%

1.885.127

20,77%

2015

11.250.004

20,67%

1.752.609

19,31%

2016

11.695.452

21,49%

1.875.846

20,67%

2017

12.537.173

23,04%

1.421.940

15,67%

54.414.585

100,00%

9.075.183

100,00%

Total

Presentase
Laba

(Proporsional)

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Tahun
2017-2017 (dalam jutaan rupiah)

70

4.3.4.

Analisis Data
A. Uji Korelasi
Analisa Korelasi merupakan suatu teknik yang diperunakan untuk mengukur

seberapa kuat hubungan antara variabel X (Biaya Operasional) dan variabel Y (Laba
Bersih). Hasil pengolahan data diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Hasil Perhitungan Korelasi Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba
Bersih

Model Summary
Std. Error of the
Model

R

R Square
,891a

1

Adjusted R Square

,795

,726

Estimate
1,50442

a. Predictors: (Constant), BIAYA_OPERASIONAL
Sumber: Output SPSS 25.0 data diolah penulis

Berdasarkan tabel 4.4. nilai R sebesar 0,891, untuk melakukan interprestasi
kekuatan hubungan antara dua variabel dilakukan dengan melihat angka koefisien
korelasi hasil perhitungan dengan interprestasi nilai r adalah sebagai berikut:


0

: Tidak ada korelasi antara dua variabel



>0 - 0,25

: Korelasi sangat lemah



>0,25 – 0,5

: Korelasi cukup



>0,5 – 0,75

: Korelasi kuat



>0,75 – 0,99 : Sangat Kuat



1

:Korelasi sempurna
Catatan:

 Tanda (+) atau (-) hanya menunjukan arah hubungan.
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 Niali r terbesar adalah +1 dan r terkecil adalah -1.
 r = +1 menunjukan hubungan positif sempurna, sedangkan r = -1
menjunjukan hubungan negatif sempurna.
Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa antara variabel Biaya
Operasional (X) dengan variabel Laba Berasih (Y) mempunyai hubungan yang sangat
kuat karena mempunyai korelasi sebesar 0,891.
B. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Setelah korelasi diketahui, maka selanjutnya adalah mencari tahu seberapa
besar pengaruh Biaya Operasional terhadap Laba Bersih. Berikut adalah hasil
perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS versi 25.0.
Tabel 4.5.
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi(R2) Pengaruh Biaya
Operasional Terhadap Laba Bersih
Model Summary
Std. Error of the
Model
1

R

R Square
,891a

Adjusted R Square

,795

,726

Estimate
1,50442

a. Predictors: (Constant), BIAYA_OPERASIONAL
b. Dependent Variabel: Laba Bersih
Sumber: Output SPSS 25.0 data diolah penulis
Berdasarkan tabel 4.5. nilai R Square sebesar 0,795 atau 79,5%. Hal ini
menunjukan biaya operasional berpengaruh 79,5% terhadap laba bersih dan sisanya
20,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.
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C. Uji Regresi Linier Sederhana
Analisis regresi sederhana adalah analisis yang mencari pengaruh antara satu
variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Berikut adalah hasil perhitungan uji
regresi linier dengan menggunakan SPSS versi 25.0.

Tabel 4.6.
Hasil Perhitungan Uji Linier Pengaruh Biaya Operasional Terhadap
Laba Bersih
Coefficientsa
Standardize

Model
1

Unstandardized

d

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)
BIAYA_OPERAS

Std. Error

38,025

5,331

-,901

,264

Beta

-,891

T

Sig.

7,133

,006

-3,408

,042

IONAL
a. Dependent Variable: LABA_BERSIH
Sumber: Output SPSS 25.0

Persamaan regresi linier secara umum adalah sebagai berikut :
Y = a + bX
Dari persamaan diatas dan tabel 4.6. hasil analisa regresi, maka persamaan
regresi linier taksirannya adalah sebagai berikut:

Y= 38,025 + (-0.901) X
Dari persamaan garis tersebut dapat disimpulkan bahwa:
a = 38,025 artinya ketika biaya operasional bernilai nol maka laba bersih sebesar
Rp.38.025,-.
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b = -,901 artinya jika biaya operasional Rp.1.000,- maka laba bersih turun Rp.546,-.

4.3.5.

Uji Hipotesis
Tabel 4.7.

Hasil Perhitungan Uji t Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih
Coefficientsa

Model
1

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)
BIAYA_OPERA

Std. Error

38,025

5,331

-,901

,264

SIONAL

Beta

-,891

T

Sig.

7,133

,006

-

,042

3,408

a. Dependent Variable: LABA_BERSIH
Sumber: Output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.7. menunjukkan bahwa variabel biaya operasional (X)
terhadap laba bersih (Y) dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, diperoleh nilai
signifikansi 0,042 yaitu < 0.05 (batas signifikansi). Maka dapat disimpulkan bahwa
Biaya Operasional memiliki pengaruh signifikan terhadap Laba Bersih pada PT. Bank
Tabungan Pensiunan NasionalTbk..

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Tabungan
Pensiunan Nasional Tbk., maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai
berikut:
A. Selama 5 periode tahun penelitian diperoleh total biaya operasional pada
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. sebesar Rp. 54.414.585
dengan biaya operasional terendah pada tahun 2013 sebesar Rp. 8.455.785
dan penurunan siginifikan pada tahun 2016 sebesar 3,96%. Serta biaya
operasional tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 12.537.173 dan
kenaikan signifikan pada tahun 2014 sebesar 23,94%.
B. Selama 5 periode tahun penelitian diperoleh total laba bersih pada PT.
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. sebesar Rp. 9.075.183 dengan
laba bersih terendah pada tahun 2017 Rp. 1.421.940 dan penurunan
signifkian pada tahun yang sama sebesar -24,20%. Serta laba bersih
tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.139.661 dan kenaikan
signifikan pada tahun 2016 sebesar 7.03%.
C. Pengaruh biaya operasional terhadap laba bersih pada PT. Bank Tabungan
Pensiunan Nasional Tbk. bisa dikatakan dalam kategori sangat tinggi,
karena setelah diuji dengan sistem SPSS versi 25.0. (Koefisien
Determinasi) besaran pengaruhnya sebesar 0,795 atau 79,5%. Hal ini
menunjukkan bahwa biaya operasional berpengaruh 79,5% terhadap laba
bersih dan sisanya sisanya 20,5% dipengaruhi oleh faktor pendapatan,
biaya produksi dan faktor lainna yang tidak diteliti oleh penulis.
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5.2.Saran
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berdarsarkan kesimpulan yang
telah dikemukakan di atas, maka saran penulis adalah:
A. Perusahaan harus lebih terus memperhatikan cadangan kerugian atas
penurunan nilai bank dsb kareana persaingan perbankan saat ini sangat
ketat.
B. Terus berinovasi dan berkolaboarsi dengan teknologi karena dengan
mengikuti teknologi akan lebih menarik para masyrakat untuk terus
menggunakan produk-produk BTPN, serta terus mengembangkan
teknologi yang lebih ditujukan bagi generasi milenial dengan menawarkan fiturfitur atraktif yang dapat diakses melalui smart phone akan lebih menguntungkan
dan membuat pengguna lebih simple.

C. Pembaharuan produk jangan hanya memfokuskan pada pensiunan tetapi
coba untuk mengikuti trend saat ini seperti produk e-money yang saat ini
sedang gencar-gencarnya agar tida ketinggalan oleh zaman.
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