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   ABSTRAK 

 
Sukirman 

12.401.027 
Komputerisasi Akuntansi 

 
“PENGARUH SALDO REKENING TABUNGAN TERHADAP DANA 
PIHAK KETIGA PADA BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK 
KANTOR CABANG PEMBANTU TANJUNGPANDAN”. 

 
Skripsi : 81 Halaman 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh saldo rekening 
tabungan terhadap saldo dana pihak ketiga pada PT Bank Muamalat Indonesia, 
Tbk Kantor Cabang Pembantu Tanjungpandan. 

 Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah analisa kuantitatif, 
yaitu suatu metode yang berusaha untuk memberikan gambaran sistematis, factual 
dan akurat. Dengan mengambil sampel penelitian untuk periode maret 2011 
sampai dengan september 2012 pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor 
Cabang Pembantu Tanjungpandan. 
 Dari penelitian ini terbentuk model taksiran regresi Ŷ = -81,121 + 1,95X yakni 
setiap peningkatan saldo rekening tabungan sebesar Rp 1 juta, maka akan 
meningkatkan saldo dana pihak ketiga sebesar Rp 1.950.000 dan ketika saldo 
rekening tabungan tidak diperhitungkan, maka saldo dana pihak ketiga adalah 
sebesar Rp – 81.121.000. Serta diperoleh koefisien determinasi 96,20% yang 
artinya 96,20% saldo dana pihak ketiga dapat dijelaskan oleh saldo rekening 
tabungan, sedangkan sisanya yaitu 3,80% saldo dana pihak ketiga dapat dipengaruhi oleh 
variabel-variabel lainnya. 
 Adapun saran penulis untuk perusahaan yaitu perusahaan harus mampu 
memanajemen perusahaan dengan baik, terutama dalam hal mencari deposan 
untuk menepatkan dananya di perusahaan 
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   ABSTRACT 

 
Sukirman 

12,401,027 
Computerized Accounting 

 
" EFFECT OF SAVINGS ACCOUNT BALANCE FUND THIRD PARTY ON 
THE BANK MUAMALAT INDONESIA BRANCH OFFICE 
TANJUNGPANDAN ". 
 
Thesis: 81 Pages 

 
 This research aims to determine the level of influence the balance of 
savings account to deposit in Bank Muamalat Indonesia Branch Office 
Tanjungpandan. 

 The method used in this study is a quantitative analysis, which is a method 
that seeks to provide an overview of systematic, factual and accurate. With taking 
a sample for March 2011 to September 2012 at Bank Muamalat Indonesia Branch 
Office Tanjungpandan. 

 From this research formed the estimated regression models Y = -81.121 + 
1.95 X which any increase in savings account balances of Rp 1 million, then the 
third party funds will raise funds amounting to Rp 1.95 million, and when the 
balance of a savings account is not taken into account, then the third party funds 
Rp - 81.121 million. And the coefficient of determination obtained 96.20%, which 
means that 96.20% of third party funds can be explained by the balance of a 
savings account, while the remaining 3.80% third party funding can be affected 
by other variables 

 The authors advice to the company, a company must be able to manage 
the company well, particularly in terms of seeking to match the funds of 
depositors in the company. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam menyambut era globalisasi sekarang ini, sebuah perusahaan harus 

mampu untuk mengikuti perubahan yang terjadi baik di dalam perusahaan 

maupun di luar perusahaan. Tentunya untuk mengikuti perubahan-perubahan 

yang terjadi tersebut sangatlah tidak mudah. 

Setiap perusahaan tentunya memiliki strategi masing-masing dalam 

berbisnis. Permasalahannya adalah tepatkah strategi itu dipergunakan oleh 

perusahaan tersebut. Karena bila ternyata strategi yang diterapkan oleh 

perusahaan tersebut tidak sesuai dengan keadaannya, maka strategi tersebut 

akan mengakibatkan kegagalan bagi perusahaan tersebut. 

Bank merupakan perusahaan yang kegiatan pokoknya adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dan memberikan kredit kepada masyarakat. Orang awam 

mengatakan bahwa bank itu berdagang uang dengan utang. Karena itu, tugas 

manajer bank yang utama adalah  mempelajari dan menghimpun data tentang 

sumber-sumber hutang dan melakukan berbagai upaya agar sumber-sumber itu 

dapat ditarik kedalam bank. Dari dana yang ditarik itulah bank memberikan 

pinjaman kredit, dan dari pemberian kredit itulah bank memperoleh 

penghasilan. 
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Keberhasilan usaha perbankan akan dicapai melalui penerapan keahlian 

manajemen dan keterampilan teknis dalam pekerjaan rutin perbankan. 

Pekerjaan perbankan lebih luas dari pekerjaan administrasi rutin. Kemampuan 

sistem perbankan untuk melaksanakan fungsinya dengan efisien, tergantung 

pada manajemen bank yang sehat dan efisien pula. Karena itu, bank harus 

memiliki manajemen yang cermat, aman, sehat dan menguntungkan. 

Perbankan dalam perekonomian modern merupakan industri jasa yang 

dominan dan menunjang hampir seluruh program pembangunan ekonomi, 

karena kegiatan perekonomian itu dijalankan dengan uang. Sebagai contohnya 

yaitu kelancaran peredaran uang dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu 

rekening ke rekening perbankan, kelancaran transaksi antara persediaan dan 

permintaan, kelancaran investasi untuk modal kerja, modal usaha perdagangan 

dan industri dan sebagainya ditentukan oleh kelancaran jasa pelayanan 

perbankan. 

Perkembangan dunia usaha yang sedang berlangsung sekarang ini 

memerlukan kesigapan bank dalam memberikan pelayanan yang cepat dan 

tepat. Selain itu semakin tajamnya persaingan dunia usaha dewasa ini, 

mengharuskan pengusaha bertindak cepat dan mengambil keputusan dalam 

waktu yang singkat. Karena itulah, keterampilan teknis perbankan yang 

memadai harus dikuasai seluruh tingkatan manajemen. Keterampilan teknis 

yang efektif memerlukan keterampilan manajerial. Jadi, jelaslah bahwa setiap 

manajer bank harus memiliki pengetahuan manajemen perbankan. 
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Ikhtisar posisi dan komposisi sumber dana dan penggunaan dana sebuah 

bank dapat dibaca pada neraca bank yang bersangkutan. Sisi pasiva neraca 

menunjukan sumber dan jenis dana, dan di sisi aktiva menunjukan penggunaan 

dana yang diperoleh dari sumber-sumber dana. 

Bisnis bank adalah bisnis perantara keuangan, yang bertindak sebagai 

perantara bagi orang yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana. Oleh 

karena itu, deposit nasabah merupakan sumber dana utama dan terbesar dana 

bank(Hasibuan,2007:2). 

Bank memerlukan persedian dana untuk membayar tarikan deposit oleh 

deposan dan untuk membayar permintaan kredit dari pelanggan/nasabah. Dan 

naik turunnya persediaan yang diperlukan masing-masing bank tergantung atas 

naik turunnya deposit dan naik turunnya kredit. 

Gerak perekonomian mempengaruhi jumlah deposit dan permintaan kredit. 

Karena itu, perencanaan likuiditas menjadi sangat penting dilakukan yang 

dikaitkan dengan aspek perekonomian. Masalah likuiditas timbul bila terjadi 

pengaliran kredit yang berlebihan, yang diiringi oleh tidak stabilnya liabilitas. 

Bank dengan neracanya sebagian besar didanai dengan liabilitas yang tidak 

stabil, bisa menghadapi larinya deposit dengan cepat. 

Dana pihak ketiga yang merupakan kekayaan bank merupakan dana yang 

berasal dari masyarakat, dana-dana tersebut adalah dana yang berasal dari 

tabungan, giro dan deposito. Ketiga macam sumber jenis dana tersebut 

memiliki porsinya masing-masing terhadap kesehatan bank. oleh karena itu 
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bank harus mampu mengelola dana tersebut dengan baik supaya dapat 

memberikan pengaruh yang baik terhadap kesehatan bank itu sendiri. 

Pada umumnya disetiap bank di indonesia terutama pada bank 

konvensional, selalu menekankan management funding untuk lebih 

memfokuskan penempatan dana pada jenis rekening tabungan yang biasanya 

merupakan dana retail. Bagi sebagian besar management bank, dana yang 

berasal dari jenis rekening tabungan atau dana retail tersebut merupakan dana 

yang stabil dan mampu bertahan lebih lama sebagai asset bank dibanding 

sumber dana lainnya. Dan hal tersebut tidak berlaku untuk Bank Perkreditan. 

 

1.2 Pokok Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah bagaimana analisis 

pengaruh saldo rekening tabungan terhadap saldo dana pihak ketiga pada PT 

Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang Pembantu Tanjungpandan. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Berapa saldo rekening tabungan selama periode maret 2012 – september 

2012 pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk KCP Tanjungpandan?. 

2.  Berapa saldo dana pihak ketiga selama periode maret 2012 – september 

2012 pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk KCP Tanjungpandan?. 
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3. Seberapa besar pengaruh saldo rekening tabungan terhadap saldo dana 

pihak ketiga (DP3) pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor 

Cabang Pembantu Tanjungpandan?.  

4. Apasaja yang menjadi hambatan dalam pengaruh saldo rekening tabungan 

tehadap saldo dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk 

KCP Tanjungpandan?. 

5. Apasaja upaya untuk menyelesaikan hambatan dalam pengaruh saldo 

rekening tabungan tehadap saldo dana pihak ketiga pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia,Tbk KCP Tanjungpandan?. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui besarnya saldo rekening tabungan pada PT Bank 

Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang Pembantu Tanjungpandan. 

2. Untuk mengetahui besarnya saldo dana pihak ketiga pada PT Bank 

Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang Pembantu Tanjungpandan. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana nasabah terhadap dana 

pihak ketiga pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang 

Pembantu Tanjungpandan. 

4. Untuk mengetahui apasaja yang menjadi hambatan dalam pengaruh saldo 

rekening tabungan tehadap saldo dana pihak ketiga pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia,Tbk KCP Tanjungpandan. 
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5. Untuk mengetahui apasaja upaya untuk menyelesaikan hambatan dalam 

pengaruh saldo rekening tabungan tehadap saldo dana pihak ketiga pada 

PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk KCP Tanjungpandan. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan kegunaan sebagai berikut : 

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang 

keuangan perbankan, baik untuk penulis sendiri maupun untuk pihak-

pihak lain.  

2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan PT 

Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Pembantu Tanjungpandan 

3. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, bagi PT Bank 

Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Pembantu Tanjungpandan sebagai 

tambahan bahan pustaka khususnya bagi perpustakaan untuk menambah 

dan melengkapi koleksi bacaan ilmiah pada perpustakaan PT Bank 

Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Pembantu Tanjungpandan. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan juga berguna bagi jurusan pendidikan 

komputerisasi akuntansi sebagai acuan bagi penelitian lain yang 

berkepentingan dalam permasalahan yang sama. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN 

DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

A. Bank 

1. Pengertian Bank 

Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya bangku. Bangku inilah 

yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya 

kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan popular menjadi Bank. 

Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya 

memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat (Hasibuan, 2007:1). Menurut 

Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 1992 tentang perbankan 

yang telah diubah dengan undang-undang No.10 tahun 1998 (Hasibuan, 

2007:1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

Sementara Pierson memberikan definisi “ Bank is a company which accept 

credit, but didn’t give credit”(bank adalah badan usaha yang menerima kredit 

tetapi tidak memberikan kredit). Teori Pierson ini menyatakan bahwa bank 

dalam operasionalnya hanya bersifat pasif saja, yaitu hanya menerima titipan 

uang saja (Hasibuan, 2007:1). 
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Kemudian Prof. G.M. Verryn Stuart menyatakan “ Bank is company who 

satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a 

gamble to the other, eventhought they should supply the new money”(Bank 

adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan 

memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain. Sekalipun 

dengan jalan mengeluarkan uang baru atau logam) (Hasibuan, 2007:2). Jadi 

bank dalam hal ini telah melakukan operasi pasif dan aktif, yaitu 

mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (Surplus Spending 

Unit - SSU) dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan 

dana (Defisit Spending Unit - DSU). 

 Lain lagi menurut DR. B.N. Ajuha (Hasibuan, 2007:2) yang menyatakan 

“Bank provded means by which capital is transferred from those who cannot 

use it profitable to those who can use it productively for the society as whole. 

Bank provided which channel to invest without any risk and at a good rate of 

interest” (bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak menggunakan 

secara menguntungkan kepada mereka yang tidak dapat menggunakan untuk 

keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan 

tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik). 

Kemudian menurut Soetanto Hadinoto  dalam bukunya  yang berjudul 

“Bank Strategy” menjelaskan bahwa “ Bank adalah bisnis keuangan, dimana 

yang dijual dan dibeli adalah jasa keuangan. Sebelum melakukan penjualan 

jasa keuangan, bank haruslah terlebih dahulu membeli jasa keuangan yang 

tersedia dimasyarakat”(2008:55).  
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Sedangkan menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2007:2), Bank adalah 

lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dan penyalur kredit, pelaksana 

lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan 

perekonomian. 

Adapun peranan dari sebuah bank dapat dikategorikan menjadi tiga 

macam (Herman Darmawi, 2011:2) yaitu, (1) adalah bank sebagai penyedia 

berbagai jasa perbankaan seperti tabungan, giro, deposito, kredit, pengiriman 

uang, menyelenggarakan dana pensiun dan sebagainya, (2) sebagai jantungnya 

perekonomian sebuah Negara dimana uang mengalir ke dalam bank dan 

kemudian oleh bank diedarkan kembali ke dalam system perekonomian untuk 

menjalankan proses perekonomian, (3) melaksanakan kebijakan moneter 

melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dengan mematuhi giro wajib 

minimum. 

Selain mempunyai peranan terhadap perekonomian suatu negara, bank 

juga memiliki beberapa tugas pokok dalam melaksanakan operasionalnya 

(Herman Darmawi, 2011:4) yang antara lain dapat digolongkan sebagai 

berikut: 

a) Menghimpun dana dari tabungan masyarakat. 

b) Menyediakan dana untuk dipinjamkan. 

c) Menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. 

d) Menciptakan uang giral. 

e) Menyediakan fasilitas untuk memperlancar perdagangan luar negeri. 

f) Menyediakan jasa-jasa trusty (wali amanat). 
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g) Menyediakan berbagai jasa yang bersifat “off balance sheet ( off balance 

sheet adalah suatu traksaksi yang terjadi dalam perusahaan, tetapi karena 

menurut aturan baik menurut akuntansi ataupun peraturan lainnya tidak 

dimasukan dalam neraca atau belum boleh dicatat dalam proses akuntansi )” 

seperti jasa safety deposit boxes, inkaso, pialang, save keeping, garansi bank 

dan lain-lain. 

Dari beberapa pendapat dan penjelasan dari berbagai sumber di atas, maka 

penulis dapat menyimpulkan bahwa bank adalah sebuah lembaga keuangan 

yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian 

menyalurkannya kembali dana tersebut kemasyarakat melalui kredit dengan 

maksud untuk menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. 

  

2. Jenis-Jenis Bank 

Berdasarkan fungsinya yang dijabarkan dalam Undang-undang Perbankan 

tahun 1992 pasal 5 (Herman Darmawi, 2011:21) bahwa dalam sistem 

perbankan indonesia terdapat tiga sub sistem (atau ada tiga jenis bank) yaitu, 

a) Bank Sentral sebagai pembina dan pengawas sistem perbankan 

b) Bank umum, dan 

c) Bank perkreditan rakyat 
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Ditinjau dari sudut prinsip kerjanya, maka dalam sistem perbankan 

indonesia dapat dibedakan menjadi (Herman Darmawi, 2011:21) : 

a) Bank Konvensional, yaitu bank umum (dan BPR) yang memakai “Bunga 

Uang” sebagai dasar kegiatannya. Pengertian Bank Konvensional - 

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 

(http://www.sarjanaku.com). 

b) Bank Syariah, yaitu bank umum dan BPR yang kegiatannya didasarkan 

atas syariah, antara lain prinsip “jual-beli” dan “bagi hasil”. Secara 

filosofi, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan 

masalah riba. Dengan demikian peghindaran bunga yang dianggap riba 

merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa  ini. 

Belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar 

guna menemukan cara untuk menggantikan system bunga dalam transaksi 

perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika islam. Upaya ini 

dilakukan dalam rangka membangun model teori ekonomi yang bebas 

bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan 

distribusi  pendapatan (Amir M. & Rukmana : 2010 : 4). 

 

 

 

 

http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-bank-dan-jenisnya.html
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Adapun struktur perbankan indonesia dapat di gambarkan sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Gambar Struktur Perbankan Indonesia 

(Sumber : Herman Darmawi, 2011:21) 

 

3. Sumber-sumber Dana Bank 

Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang 

merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana bank dipergunakan 

untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. 

Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank 

dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank terdiri dari dana sendiri dan dana 

asing. Dana bank berasal dari dua sumber, yaitu sumber intern dan sumber 

ekstern. 

Sumber ekstern berasal dari tabungan masyarakat, perusahaan dan 

pemerintah sedangkan sumber intern berasal dari bank itu sendiri. Sumber 

ekstern disebut modal asing, sifatnya sementara dan bunganya dibayar. 

Sedangkan sumber intern disebut modal sendiri, sifatnya tetap dan tidak 

membayar bunga. 

Bank Sentral Indonesia 

Bank-Bank Umum Bank –Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Umum Devisa Bank Umum Non Devisa 
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a) Dana Modal Sendiri 

Dana yang termasuk dalam modal sendiri yang ada pada suatu bank terdiri 

atas berbagai pos (Herman Darmawi, 2011:43), yaitu : 

1) Modal yang disetor, yaitu dana yang disetor pertama kali oleh pemilik 

(pemegang saham) waktu pendirian bank tersebut dana modal ini 

biasanya tidak digunakan untuk operasional, tetapi digunakan untuk 

biaya promosi, peralatan dan aset tetap lainnya. 

2) Berbagai cadangan, cadangan ini berasal dari penyisihan sebagian laba 

untuk mengantisipasi risiko. Istilah yang dipakai dalam laporan keuangan 

bank untuk cadangan ini adalaha penyisihan penghapusan, misalnya 

penyisihan penghapusan kredit. 

3) Laba yang ditahan (retained earning) merupakan sebagian laba yang 

disetujui rapat pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai deviden. 

4) Agio saham, modal sumbangan, selisih penjabaran laporan keuangan dan 

selisih penilaian kembali aktiva tetap, merupak sumber dana ekuitas. 
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b) Dana Pinjaman 

Dana pinjaman dapat berasal dari berbagai sumber pos (Herman Darmawi, 

2011:44), yaitu : 

1) Pinjaman dari bank lain, sering disebut sebagai call money, merupakan 

pinjaman harian antarbank  dengan menggunakan instrumen pasar uang, 

misalnya promes. Pinjaman biasanya diminta untuk menutupi kebutuhan 

mendesak. Jangka waktu call money ini adalah jangka pendek. Biasaya 

tidak lebih dari satu bulan. Kadang-kadang dana dipinjam untuk satu 

malam saja, sehingga sering disebut sebagai overnightcall money. 

2) Pinjaman dari bank sentral, yaitu dana yang dipinjam untuk membiayai 

usaha-usaha masyarakat yang tergolong prioritas, seperti kredit investasi 

pada sektor tertentu, dulu dikenal sebagai Kredit Likuiditas Bank 

Indonesia. 

3) Pinjaman dari lembaga financial bukan bank. Pinjaman dari lembaga 

financial bukan bank ada yang berupa pinjaman kredit dengan akta 

kredit, tetapi ada pula berupa penjualan sekuritas financial yang 

diterbitan kepada lembaga tersebut. Sekuritas ini memenuhi syarat-syarat 

yang ditetapkan sehingga dapat diperjual belikan dalam pasar financial. 

Misalnya sertifikat deposito. 
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c) Dana dari Masyarakat 

Dana simpanan (Deposit) masyarakat merupakan jumlah dana tebesar 

yang paling diandalkan oleh bank. Deposit ini terdiri dari berbagai bentuk 

(Herman Darmawi, 2011:44), yaitu : 

1) Simpanan dalam bentuk rekening giro yaitu simpanan nasabah pada bank 

yang penarikannya dapt dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, 

atau surat perintah pembayaran atau dengan perintah pemindah bukuan, 

termasuk penerikan lewat ATM. 

2) Simpanan dalam bentuk tabungan yaitu merupakan simpanan masyarakat 

pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku 

tabungan atau melalui ATM. Karena itu rekening tabungan sekarang ini 

amat disuka masyarakat. Dengan demikian, tabungan merupakan sumber 

dana yang cukup besar, pada keadaan normal merupakan sumber yang 

stabil karena jumah penarikan dan penyetoran hampir sebanding. Namun 

bahayanya jika suatu ketika semua nasabah menarik seluruh dananya. Ini 

bisa terjadi bila masyarakat luntur kepercayaannya kepada bank tersebut, 

atau bila ada isu devaluasi. 

3) Simpanan dalam bentuk deposito berjangka, deposito berjangka 

merupakan simpanan masyarakat pada bank yang jangka waktu jatuh 

temponya ditentukan oleh nasabah. Deposito ini hanya bisa diuangkan 

kembali pada tanggal jatuh temponya. 
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d) Dana dari Pasar Financial 

Pasar financial menyediakan berbagai fasilitas untuk melancarkan jual-beli 

sekuritas financial. Pasar financial terbagi atas pasar uang (money market) 

untuk sekuritas jangka pendek dan pasar modal (capital market) untuk 

sekuritas jangka panjang. 

Untuk mendapatkan dana mendapatkan dana, bank bisa menerbitkan 

sekuritas antara lain sertifikat deposito, promes, obligasi, dan sebagainya. 

Bank dapat menawarkannya dalam pasar finansial. Sejalan dengan itu bank 

juga dapat melakukan sekuritasi (Securitization) aset (Herman Darmawi, 

2011:46). 

1) Sertifikat deposito (certifikat of deposit, atau negotiable of deposite) 

sering disingkat dengan CD. Pada prinsipnya CD adalah semacam 

instrumen finansial yang diterbitkan oleh sebuah bank dengan 

karakteristik atas unjuk yang di dalamnya tercantum jumlah dana, tingkat 

bunga dan jangka waktu. Menurut undang-undang perbankan, sertifikat 

deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat 

diperdagangkan. Ciri pokok yang membedakannya dengan deposito 

berjangka biasa adalah terletak pada sifat dapat diperjualbelikan sebelum 

jatuh temponya melalui lembaga keuangan bukan bank (Herman 

Darmawi, 2011:47). 

2) Sekuritisasi Aset Bank (securitization of assets) berarti 

mentrasformasikan asaet menjadi sekuritas, misalnya aset kredit yang 

diberikan. Dengan bekerja sama dengan suatu lembaga finansial, 
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sebagian dari aset kredit dipindahkan kedalam kekuasaan suatu lembaga 

finansial, lalu menggantinya dengan menerbitkan sekuritas. Sekuritas ini 

kemudian dijual kepada berbagai investor. Proses ini mirip dengan 

penjualan piutang kepada lembaga faktoring (Herman Darmawi, 

2011:47). 

3) Pasar Uang Antar Bank (interbank call money market) merupakan salah 

satu sarana untuk memenuhi likuiditas bank, karena kalah kliring. Pasar 

uang antar bank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam-meminjam antara 

suatu bank dengan bank-bank lain, sebagaimana sudah dibicarakan 

sebelumnya (Herman Darmawi, 2011:49).  

 

B. Tabungan 

1. Pengertian Tabungan 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan 

cek, bilyet giro dan atau yang dipersamakan dengan itu (Lukman,2005:5). 

Menurut bank saudara  pada website-nya menjelaskan bahwa Tabungan 

adalah Dana Pihak Ketiga kepada Bank yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu (banksaudara.com). 

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 51 / KMK.04 / 2001, yang 

dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada Bank dengan nama 

apapun, termasuk giro yang penarikannya dilakukan menurut syarat – syarat 

tertentu yang ditetapkan oleh masing–masing bank (library.upnvj.ac.id). 

http://www.library.upnvj.ac.id/
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2. Jenis-jenis Tabungan 
 

Dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa 

jenis-jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari 

fasilitas yang diberikan kepada si penabung. Dengan demikian maka si 

penabung mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis tabungan yang 

diselenggarakan bank pada umumnya sebagai berikut (library.upnvj.ac.id). : 

a) Tabungan Pembangunan Nasional ( Tabanas ), merupakan bentuk 

tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran

dan pengambilan, tabanas pertama kali diatur pada tahun 1971. 

b) Taska, merupakan bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi 

jiwa, yang pertama kali diatur tahun 1971. 

c) Tabungan  ONH, merupakan setoran ongkos naik haji atas nama calon 

jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Besarnya 

setoran dimuka berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap musim haji, 

ditetapkan pertama kali oleh Keppres pada tahun 1969. 

d) Tabungan lainnya, merupakan tabungan selain Tabanas dan Taska, 

misalnya tabungan dari pegawai bank sendiri yang bukan Tabanas dan 

Taska atau tabungan masyarakat pada bank-bank lain yang bukan 

penyelenggara Tabanas ataupun Taska. 

 

 

 

 

http://www.library.upnvj.ac.id/
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3. Manfaat Tabungan 

Beberapa manfaat yang diperoleh dari tabungan pada umumnya 

(library.upnvj.ac.id), antara lain : 

a) Manfaat yang diperoleh bagi bank antara lain adalah : 

1) Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan 

dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam 

memperoleh keuntungan atau laba. 

2) Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka 

menggunakan fasilitas produk-produk lainnya. 

3) Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan 

ekonomi. 

4) Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan 

dananya di bank. 

 

b) Manfaat yang diperoleh bagi nasabah antara lain adalah : 

1) Terjamin keamanannya karena dengan menyimpan uang di bank 

keamanan akan uang terjamin. 

2) Akan mendapatkan bunga dengan menyimpan uang di bank. 

3) Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus-menerus 

4) Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan 

setiap saat dimana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi 

dengan fasilitas ATM. 

 

http://www.library.upnvj.ac.id/
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C. Dana Pihak Ketiga 

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga 

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam 

arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, 

koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam 

valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini 

merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank. Hal ini sesuai dengan 

fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat 

(http://iyor.wordpress.com/). 

 

2. Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga 

Menurut Undang-Undang Perbankan dalam point yang menjelaskan 

“Ketentuan-Ketentuan Penting Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998” 

menjabarkan jenis-jenis dana pihak ketiga yang antara lain adalah sebagai 

berikut : 

a) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada 

bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, 

deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu (Lukman,2005:5) . 

b) Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek, bilyet giro dan atau yang dipersamakan dengan itu 

(Lukman,2005:5). 

http://iyor.wordpress.com/
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c) Giro adalah simpanan yang penarikannya dapt dilakukan setiap saat 

dengan menggunakan  cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran 

lainnya atau dengan pemindahbukuan (Lukman,2005:5). Bentuk 

pembayaran giro “mirip” dengan Cek Tunai dan seringkali terjadi 

kerancuan dalam menghadapi pencatatannya.  Secara Prinsip Giro dan 

Cek Tunai Berbeda, walaupun terdapat kesamaan atas permasalahan 

yang bisa ditimbulkannya yaitu : Saldo Bank Kosong saat dilakukan 

kliring. Dalam Giro terdapat masa jatuh tempo yang harus 

diperhatikan sekali oleh penerima Giro, sebab sebelum terjadinya 

tanggal jatuh tempo nilai nominal Giro belum bisa diuangkan 

(http://iyor.wordpress.com/). 

d) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah 

penyimpanan dan bank (Lukman,2005:5). Deposito adalah sejenis jasa 

tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. 

Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di 

dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Bunga deposito biasanya lebih 

tinggi daripada bunga tabungan biasa. Jenis-jenis deposito 

(http://iyor.wordpress.com/): 

1) Deposito Berjangka adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah 

maupun valuta asing, yang diterbitkan atas nama nasabah 

kepada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada 

http://iyor.wordpress.com/
http://id.wikipedia.org/wiki/Tabungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bunga_%28ekonomi%29&action=edit&redlink=1
http://iyor.wordpress.com/
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waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan 

bank yang bersangkutan. Simpanan berjangka termasuk deposit 

on call yang jangka waktunya relative lebih singkat dan dapat 

ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya. 

2) Sertifikat deposito sering disingkat dengan CD negotiable 

Certificate of Deposits adalah deposito berjangka yang bukti 

simpanannya dapat diperdagangkan, yang juga merupakan surat 

pengakuan hutang dari bank dan lembaga keuangan bukan bank 

yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang. 

3) Deposit On Call adalah simpanan atas nama (atau pihak ketiga 

bukan bank) dalam jumlah Deposit on call yang besar. 

Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan 

sebelumnya. Pemberitahuan nasabah kepada bank untuk 

penarikan tersebut dilakukan, misalnya dalam jangka waktu 

sehari, tiga hari, seminggu, atau jangka waktu lainnya yang 

disepakati oleh nasabah dan bank yang bersangkutan. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Lembaga keuangan bank atau yang lebih dikenal dengan Bank merupakan 

sebuah perusahaan yang wilayah kerjanya selalu bersinggungan dan bergelut 

dengan urusan keuangan. Hakikatnya bank merupakan suatu lembaga yang 

memonitoring dan mengatur keuangan. Oleh karena itu bank dapat dikatakan 

merupakan jantung perekonomian suatu negara. 
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Kasmir, SE. MM. (2003: 61) menyatakan bahwa Sumber - sumber dana 

bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai 

operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana 

kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan, maka sumber-

sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. 

Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan 

pinjaman), bank harus lebih dahulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga 

dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan (Kasmir, 2003: 61). 

Dalam dunia perbankan dikenal dua kegiatan utama atau kegiatan pokok 

yang harus dilakukan oleh sebuah bank yaitu Landing yang merupakan kegiatan 

sebuah bank dalam menyalurkan dana atau melakukan pembiayaan terhadap 

calon kreditur. Kemudian kegiatan berikutnya adalah Funding yaitu kegiatan 

sebuah bank dalam upayanya mencari dana nasabah yang ingin menempatkan 

dananya di bank. 

Funding dan Landing merupakan dua kegiatan perbankan yang paling 

pokok dan utama. Kedua kegiatan tersebut selalu berhubungan satu sama lain. 

Hal itu akan mempengaruhi kesehatan suatu bank. Dimana dana yang masuk 

harus seimbang dan sesuai dengan dana yang di salurkan. Karena apabila dana 

yang masuk lebih besar dari dana yang disalurkan itu menyebabkan 

penggelembungan dana pada kas bank yang berakibat pada ketidak mampuan 

bank untuk membayarkan hak nasabah atas bunga tabungannya. Begitu pun jika 

dana yang disalurkan lebih besar daripada dana yang masuk maka bank yang 
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tidak mampu memenuhi dananya akan kekurangan dana pada bank karena 

belum adanya pengembalian dana dari nasabah yang mememinjam. 

Kemudian dana yang berasal dari masyarakat atau di dalam dunia 

perbankan lebih sering disebut dengan dana pihak ketiga yaitu tabungan, 

deposito dan giro merupakan pokok dari kegiatan funding yang dilakukan oleh 

marketing.  Tabungan, deposito dan giro memilki porsi dan posisinya masing-

masing dalam asset bank. Dengan kata lain rekening tabungan berpengaruh 

positif terhadap saldo dana pihak ketiga. Oleh karena itu penulis bermaksud 

untuk meneliti seberapa besar pengaruh saldo rekening tabungan terhadap saldo 

dana pihak ketiga pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang 

Pembantu Tanjungpandan.. 

 

Gambar 2.2 Gambar Kerangka Hipotesis 
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Saldo rekening 
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2.3    Hipotesis 

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang menyatakan hubungan 

apa yang ingin kita cari dan pelajari, namun masih harus diuji kebenarannya 

melalui penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan Nazir (2003: 151) dalam 

buku metode penelitian, yaitu “Hipotesis adalah pernyataan yang dierima secara 

sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena 

dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi”.  

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut : “ terdapat pengaruh saldo rekening tabungan terhadap dana 

pihak ketiga di PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk Capem Tanjungpandan”. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Sugiyono (2011:2) menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu 

diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti 

kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, 

empiris dan sistemis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan 

cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. 

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, 

sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang 

digunakan. Sistemis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu 

menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 

Salah satu unsur terpenting dalam metodologi penelitian yaitu penggunaan 

metode ilmiah tertentu yang digunakan sebagai sarana yang bertujuan untuk 

mengidentifikasikan besar kecilnya objek atau gejala dan mencari pemecahan 

masalah yang sedang diteliti, sehingga hasil yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. 

Metodologi yang dipakai oleh penulis pada penelitian ini adalah analisa 

kuantitatif, yaitu suatu metode yang berusaha untuk memberikan gambaran 

sistematis, faktual dan akurat melalui pendekatan kauntitatif dengan 
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mengunakan tes uji statistik, yang digunakan untuk mengetahui berapa besar 

pengaruh yang dihasilkan antara variabel X dan variabel Y. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, 

baik berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan 

penelitianyang sifatnya melengkapi atau mendukung data primer (Hadi, 1997: 

164). Dalam penelitian ini data sekunder berupa data yang telah dicatat oleh PT 

Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang Pembantu Tanjungpandan. 

 

3.2 Definisi Operasional Variabel 

Tujuan dilakukannya deskripsi variabel operasional adalah untuk 

menjelaskan makna variabel penelitian. Setiap variabel diukur berdasarkan 

indikator variabel. Variabel adalah gejala yang tampak dan dapat diamati yang 

menunjukan bahwa variabel itu terjadi. Hal ini dibuat agar dalam teori dan 

prakteknya maka dari setiap variabel  saling berhubungan sehingga keterikatan 

isi laporan menjadi lebih jelas. 

Penelitian ini terdiri atas dua variabel yang diteliti, adapun variabel 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

 Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(variabel terikat). 
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Variabel independen (variabel bebas) dalam penulisan laporan ini 

adalah saldo rekening tabungan pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk 

Kantor Cabang Pembantu Tanjungpandan.  

 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel independen (variabel bebas). 

Variabel dependen (variabel terikat) dalam penulisan laporan ini 

adalah saldo dana pihak ketiga yang merupakan jumlah asset bank yang 

berasal dari rekening tabungan, deposito dan giro pada PT Bank 

Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Tanjungpandan. 
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Tabel 3.1 

  Tabel Definisi Operasional Variabel 

Sumber : Diolah penulis,(2012) 

Variabel Definisi variabel Indikator Skala 

Saldo 

Rekening 

Tabungan 

(X) 

Tabungan adalah simpanan yang 

penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu 

yang disepakati, tetapi tidak 

dapat ditarik dengan cek, bilyet 

giro dan atau yang dipersamakan 

dengan itu (Lukman,2005:5)   

Saldo rekening tabungan 

periode bulan maret 2011 

sampai dengan September 2012  

Rasio 

Saldo Dana 

Pihak Ketiga 

(Y) 

 Dana pihak ketiga adalah dana 

yang diperoleh dari masyarakat, 

dalam arti masyarakat sebagai 

individu, perusahaan, pemerintah, 

rumah tangga, koperasi, yayasan, 

dan lain-lain baik dalam mata 

uang rupiah maupun dalam valuta 

asing. Pada sebagian besar atau 

setiap bank, dana masyarakat ini 

merupakan dana terbesar yang 

dimiliki oleh bank. Hal ini sesuai 

dengan fungsi bank sebagai 

penghimpun dana dari masyarakat 

(http://iyor.wordpress.com/). 

 

-Saldo rekening tabungan 

-Saldo rekening deposito  

-Saldo rekening giro 

 periode bulan maret 2011 

sampai dengan September 2012 

Rasio 
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

A.  Populasi 

Sugiyono(2011:80) menyatakan bahwa Populasi adalah wilayah 

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

karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan. 

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam 

yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek / subyek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik / sifat yang dimiliki oleh 

subjek atau objek itu. 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data 

rekapitulasi saldo baik rekening tabungan, giro dan deposito yang terdapat 

pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang Pembantu 

Tanjungpandan. 

 

B. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilik oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. 

Dan yang menjadi sampel penelitian adalah laporan keuangan bank yang 

berupa rekap saldo dari beberapa jenis sumber dana seperti tabungan, deposito 

dan giro untuk periode bulan Maret 2011 sampai dengan September 2012. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 

A. Penelitian Kepustakaan. 

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari 

literature yang terkait dengan penelitian, buku-buku, catatan-catatan 

sebagai landasan teoritis yang akan diperbandingkan dengan masalah yang 

diteliti.  

B. Observasi 

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara mengamati 

aktivitas dan kegiatan pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor 

Cabang Pembantu Tanjungpandan untuk mengetahui apasaja yang menjadi 

hambatan dan kendala di perusahaan.  

C. Browsing Internet 

Browsing Internet merupakan cara memperoleh data dengan 

mengunjungi situs-situs internet yang terkait dengan permasalahan yang 

sedang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan browsing internet, 

dikarenakan data yang didapat oleh penulis dari literatur, buku-buku serta 

catatan yang terkait masih belum mencukupi untuk penyelesaian penulisan 

skripsi ini 
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3.5 Uji Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2008:224) bahwa : “ secara statistic hipotesis diartikan  

sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi (parameter) yang akan diuji 

kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian 

(statistik)”. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang 

terkumpul. 

Adapun langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi sederhana, analisa korelasi dan koefisien determinasi. 

A. Analisis Regresi Sederhana 

1. Pengertian Analisa Regresi Sederhana 

 Menurut Widyono (1999:62) Analisa regresi adalah suatu teknik 

yang digunakan untuk membangun suatu persamaan garis lurus dan 

menentukannilai perkiraannya. 

Dalam analisis regresi, suatu persamaan regresi dibentuk 

menerangkan pola hubungan variabel-variabel yang terlibat. Setelah 

analisis ini membentuk suatu persamaan regresi maka persamaan ini 

dapat digunakan untuk menaksir nilai suatu variabel,  jika nilai 

variabel lain diketahui. Variabel yang akan ditaksir disebut variabel tak 

bebas(variabel terikat / dependent variabel). Sedangkan, variabel yang 

menerangkan perubahan variabel tak bebas disebut variabel bebas 

(independent variabel).   
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2. Persamaan Regresi Linier Sederhana 

Menurut Widyono (1999:62) Analisa regresi adalah suatu teknik 

yang digunakan untuk membangun suatu persamaan garis lurus dan 

menentukan nilai perkiraannya. 

Adapun persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut: 

 

Dimana : 

X adalah sembarang nilai variabel bebas yang dipilih (variabel 

bebas) 

Ŷ adalah nilai prediksi dari variabel Y berdasarkan nilai variabel 

X yang dipilih (variabel tak bebas) 

a adalah titik potong Y. merupakan nilai perkiraan bagi Y ketika 

X=0 (konstanta) 

b adalah kemiringan garis, atau perubahan rata-rata pada Y untuk 

setiap satu unit perubahan(baik naik atau turun) pada variabel 

bebas X 

(Sumber : Widyono,1999:64) 

 

3. Penentuan Koefisien Regresi Linier Sederhana 

Penentuan koefisien persamaan regresi dapat diketahui melalui 

persamaan berikut : 

Ŷ = a + bX 
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Dimana :  n adalah banayak pasanagn data / banyak sampel 

y adalah nilai  variabel tak bebas Y 

x adalah nilai variabel bebas X  

 

B. Pengujian Hipotesis 

Pengujian  hipotesis adalah suatu cara untuk membuktikan atau 

menguatkan suatu dugaan atau anggapan tentang parameter populasi yang 

tidak diketahui, berdasarkan informasi dari sampel yang diambil dari 

populasi yang bersangkutan, sehingga dari pengujian ini dapat ditarik 

sebuah kesimpulan 

Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1. Penetapan Hipotesis 

H0 : 0=b  (tidak terdapat pengaruh antara saldo rekening 

tabungan terhadap saldo dana pihak ketiga pada PT 

Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang 

Pembantu Tanjungpandan) 
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H1 : 0¹b  (terdapat pengaruh antara saldo rekening tabungan 

terhadap saldo dana pihak ketiga pada PT Bank 

Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang Pembantu 

Tanjungpandan)  

2. Taraf  Nyata ( )a  

Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima 

kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. 

Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula 

penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji, padahal 

hipotesis nol benar (Muhammad Win Afgani blog). 

Dalam penelitian ini digunakan α=5% 

1) Uji Parsial  

Nilai kritis ditentukan dengan membandingkan nilai t tabel yakni 

( )dk
t

;2
1 a- , dengan dk = n – 2 

2) Uji Simultan 

Nilai kritis ditentukan dengan membandingkan nilai F tabel 

yakni F(α, dk1 , dk2)  

3. Statistik Uji 

1) Uji Parsial  

Untuk uji parsial atau uji t dapat dijelaskan dengan rumus : 

)(bse
bt =
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2) Uji Simultan 

Untuk uji F atau uji simultan dapat dijelaskan dengan tabel 

ANOVA 

4. Kriteria Pengujian 

Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam 

menerima atau menolak hipotesis nol (H0) dengan cara 

membandingkan nilai a tabel distribusinya (nilai kritis) dengan 

nilai uji statistiknya, sesuai dengan bentuk pengujiannya 

(Muhammad Win Afgani blog). 

1) Uji Parsial 

Dasar pengambilan keputusan : 

1. Dengan membandingkan nilai t hitungnya dengan t tabel. 

Apabila ttabel > thitung, maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Apabila t tabel < t hitung, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

2. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikasi 

Apabila angka probabilitas signifikasi > 0,05, maka H0 

diterima dan H1 ditolak. Apabila angka probabilitas 

signifikasi < 0,05, maka H0 ditolak dan H1diterima. 
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2) Uji Simultan 

Dasar pengambilan keputusan : 

1. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel Apabila 

F hitung  < F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak, apabila  

F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

2. Dengan menggunakan angka probabiltas signifikansi 

Apabila probabilitas signifikasi > 0,05, maka H0 diterima 

dan H1 ditolak,apabila probabilitas signifikasi < 0,05, maka 

H0 ditolak dan H1 diterima. 

Jika F hitung > F tabel dan signifikan, maka hipotesis ANOVA 

dapat diterima bahwa semua varibel bebas (saldo rekening 

tabungan) layak untuk menjelaskan variabel terikat (saldo dana 

pihak ketiga) yang dianalisis.  

5. Kesimpulan 

 

C. Analisis Korelasi Pearson dan Koefisien Determinasi 

1. Pengertian Analisis Korelasi dan Koefisien Determinasi 

Menurut Widyono (1999:50) analisis korelasi adalah sekumpulan 

teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan 

(korelasi) antara dua variabel. Sedangkan koefisien korelasi menurut 

Widyono (1999:54) adalah suatu ukuran yang menggambarkan 

kekuatan hubungan linear antara dua gugus variabel. 
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Koefisien korelasi (r) merupakan ukuran hubungan linier / derajat 

keeratan antara variabel bebas (X) dan variabel tak bebas (Y). Nilai r 

berkisar antara -1 dan +1. Nilai r yang (+) ditandai oleh nilai b yang 

(+) dan sebaliknya nilai r yang (-) ditandai oleh nilai b yang (-). Jika 

nilai r mendekati +1 atau -1, maka X dan Y memiliki korelasi  linier 

yang tinggi. Jika nilai r =+1 atau r=-1 maka X dan Y memiliki korelasi 

linier sempurna. 

Menurut Widyono (1999:56) koefisien determinasi adalah bagian 

dari keragaman total variabel tak bebas Y yang dapat diterangkan  atau 

diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X. 

 Koefisien determinasi (R) adalah ukuran proporsi keragaman 

(variansi) total nilai variabel tak bebas (Y) yang dapat dijelaskan  oleh 

nilai variabel bebas (X) melalui hubungan linier. 

2. Penentuan Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan persamaan koefisien 

korelasi pearson karena data yang memiliki skala ukur rasio. Dengan 

rumus korelasi pearson sebagai berikut : 
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Dimana : n  adalah banyaknya pasangan pengamatan 

 ∑xi adalah jumlah pengamatan variabel x  

∑yi adalah jumlah pengamatan variabel y 
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(∑xi
2) adalah jumlah kuadrat pengamatan variabel x 

(∑xi)2 adalah jumlah kuadrat jumlahan pengamatan variabel x 

 (∑yi
2) adalah jumlah kuadrat pengamatan variabel y 

(∑yi)2 adalah jumlah kuadrat jumlahan pengamatan variabel x 

(∑xiyi) adalah jumlah hasil kali variabel x dan y  

Dan penentuan koefisien determinasi adalah sebagai berikut : 

KD = r2 x 100% 

Untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara variabel X dan 

Variabel Y tersebut diperlukan suatu tafsiran yang akan dijelaskan 

dalam batasan-batasan seperti kreteria berikut: 

Tabel 3.2 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2011:184) 
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BAB IV 

PENGARUH SALDO REKENING TABUNGAN TERHADAP 

DANA PIHAK KETIGA PADA PT BANK MUAMALAT 

INDONESIA,Tbk CAPEM TANJUNGPANDAN 

 

4.1 Sejarah Singkat PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412H 

atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan 

Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 

1412 H atau 1 Mei 1992. 

Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-

Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat 

juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian 

saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta 

pendirian Perseroan. 

Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana 

Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut 

menanam modal senilai Rp 106 miliar. 

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank 

Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini 

semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan 
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terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus 

dikembangkan. 

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang 

memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor 

perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank 

Muamalat pun terimbas dampak krisis. 

Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. 

Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik 

terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. 

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari 

pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic 

Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada 

RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang 

saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 

2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi 

Bank Muamalat. 

Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan 

kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, 

ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang 

tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. 

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari 

keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh 
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anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat 

kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada 

(i) Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang 

saham, 

(ii) Tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang 

ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru 

Muamalat sedikit pun, 

(iii) Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat 

menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi 

baru, 

(iv) Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja 

Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan 

(v) Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta 

menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat 

pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank 

kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru 

memasuki tahun 2004 dan seterusnya. 

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta 

nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan 

BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos 

Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debet. 

BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah 

membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk 
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meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan 

jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI 

dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. 

Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk 

menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, 

namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok 

nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, 

lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 

award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. 

Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in 

Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best 

Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New 

York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh 

Alpha South East Asia (Hong Kong) (Sumber: www.muamalatbank.com). 

Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang Pembantu Tanjungpandan 

sendiri merupakan salah satu dari banyak kantor cabang pembantu yang 

didirikan sebagai perwujudan perluasan wilayah pemasaran khususnya untuk 

wilayah Kabupaten Belitung.  

 

 

 

 

 

http://www.muamalatbank.com/
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4.2 Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk 

A. Visi Perusahaan 

Setiap perusahaan pasti memiliki visi atau tujuan yang ingin dicapai yang 

akan memberikan motivasi yang kuat kepada perusahaan tersebut untuk dapat 

mewujudkan tujuan perusahaan tersebut. 

Adapun visi PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk adalah menjadi bank 

syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar 

rasional. 

 

B. Misi Perusahaan 

Misi merupakan langkah-langkah pasti yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan untuk menuju keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Misi PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk adalah menjadi ROLE MODEL 

Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat 

kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif 

untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder. 
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4.3 Profil Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk KCP 

Tanjungpandan 

 Adapun profil dari perusahaan tempat observasi penulis, dan 

sekaligus sebagai objek penelitian penulis adalah sebagai berikut : 

 

Nama Perusahaan : PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk 

 Kantor Cabang Pembantu Tanjungpandan 

Alamat Perusahaan :Jalan Jendral Sudirman No.28c  

 Desa Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan 

    Kabupaten Belitung – Bangka Belitung 

Telpon   : (0719) 21513 

Faximile  : (0719) 21623 

Website  : http://www.muamalatbank.com 

    (menginduk pada website bank muamalat pusat) 

Status Badan Usaha : Perseroan Terbatas ( PT ) 

Tahun Berdiri : Tanggal 26 November 2010 ( Soft Opening) 

    Tanggal 13 Desember 2010 ( Grand Opening) 
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4.4 Unit-unit Kerja dan Tugas Pokok Fungsi PT Bank Muamalat 

Indonesia,Tbk KCP Tanjungpandan 

  Berikut ini adalah unit-unit kerja serta tugas pokok di PT Bank 

Muamalat Indonesia ,Tbk KCP Tanjungpandan. 

A. Sub Branch Manager (SBM) 

Sub branch manager atau lebih familiar lebih sering disebut pimpinan 

cabang merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas kantor cabang 

yang di pegangnya, bahkan sub branch manager bisa dikatakan orang 

nomor satu untuk kategori kantor cabang pembantu. Berikut ini adalah 

beberapa tugas pokok dari seorang sub branc manager : 

a. Sebagai otorisator atas transaksi yang dilakukan oleh Teller, 

Costumer Service dan Back Office seperti tansaksi tarik tunai 

nasabah dan setoran yang di atas 100 juta rupiah. 

b. Memaintance nasabah marketing, terutama marketing funding 

karena dalam hal ini sub branch manager bertindak sebagai kepala 

bagian marketing yang bertanggungjawab terhadap maintance 

nasabah yang termasuk dalam kategori prioritas. 

c. Bertanggungjawab untuk menjaga asset perusahaan terus bertambah. 

d. Bertanggungjawab untuk menjaga keseimbangan antara aktiva dan 

pasiva tetap balace. 

 



This PDF is Created by Simpo Word to PDF unregistered version - http://www.simpopdf.com

 
 

 

e. Bertanggungjawab penuh atas keberhasilan terhadap kantor cabang 

pembantu yang dipegangnya dan karyawan-karyawan yang 

dibawahinya.  

(Sumber : Wawancara Sub Branch Manager) 

 

B. Back Office (BO) 

Menurut  Bank Indonesia, Back office atau Bagian Administrasi adalah 

area kerja pada bank yang kegiatannya, antara lain, membukukan setoran 

dan penarikan serta mengkreditkan penghasilan bunga ke rekening 

nasabah; bagian ini dapat berada di gedung lain dengan kegiatan 

penerimaan pembayaraan angsuran kredit, penyatuan cek atau warkat 

benda lain yang akan dikirimkan ke bank penerbit, laporan rekening 

nasabah rekonsiliasi, aktivitas bank, dan lain-lain (bi.go.id). Adapun 

beberapa tugas pokok lain untuk seorang Back office pada PT Bank 

Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut :  

a. Mengatur keluarnya uang bank yang berasal dari kas bank seperti 

dropping untuk nasabah pembiayaan, untuk belanja umum kantor, 

membayar pajak perusahaan dll. 

b. Mengupdate database nasabah pembiayaan setiap hari kerja 

sebagai laporan pembiayaan yang ada di bank. 

c. Melaporkan besarnya pembiayaan yang ada di kantor cabang 

pembantu selama sebulan kepada cabang utama setiap akhir bulan. 
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d. Melaporkan jumlah pembiayaan yang ada di kantor cabang 

pembantu selama sebulan kepada cabang utama setiap akhir bulan. 

e. Membuat laporan keuangan laba rugi bank pada setiap akhir bulan. 

f. Membuat laporan asset perusahaan bank pada setiap akhir bulan,  

g. Membuat surat keluar termasuk pengarsipan surat keluar yang telah 

dibuat. 

h. Membuat laporan atas stock/persedian barang termasuk alat tulis 

kantor dan souvenir untuk nasabah.  

(Sumber : Wawancara karyawan Bank Bag. Back Office) 

 

C. Costumer Service (CS) 

Costumer service adalah jabatan yang menangani segala bentuk 

permaslahan konsumen sebagai akibat dari barang atau jasa yang di 

produksi oleh perusahaan (usman--maulana.blogspot.com). Adapun 

beberapa tugas pokok seorang costumer service pada PT Bank Muamalat 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Melayani nasabah yang membutuhkan informasi, baik informasi 

produk maupun informasi perbankan lainnya. 

b. Melayani bagi nasabah yang ingin membuka. 

c. Melayani bagi nasabah yang ingin menutup rekening. 

d. Menanggapi keluhan dari nasabah baik yang bersifat kritik maupun 

saran ketika melayani nasabah. 
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e. Mengarahkan nasabah dalam mengisi formulir atau KYC 

(Knowledge Your Costumer). 

f. Membuat rekapan data nasabah perhari, termasuk nasabah yang 

membuka rekening, menutup rekening, dan aktivitas costumer 

service lainnya. 

g. Menelpon nasabah pada sore hari kerja sebagai pekerjaan tambahan  

untuk menawarkan produk jasa perbankan terutama produk haji 

dan umrah. 

h. Membuat laporan atas aktivitas Tele Marketing yang dilakukan 

oleh costumer service. 

(Sumber : Wawancara karyawan Bank Bag. Costumer Service) 

 

D. Unit Support Pembiayaan (USP/Legal) 

Unit Support Pembiayaan adalah jabatan pada suatu bank yang bertugas 

setara dengan notaries, yaitu dalam hal melegalkan segala perjanjian 

secara tertulis dan secara hukum dapat dipertanggung jawabkan. Adapun 

tugas pokok dari seorang legal pada PT abnk muamalat Indonesia adalah 

sebagai berikut : 

a. Melakukan analisayuridis dan opini legal calon nasabah dan nasabah 

yang mengajukan atau memperoleh/menikmati pembiayaan, guna 

memastikan tindakan hukum yang akan dilakukan berjalan sesuai 

dengan yang dipersyaratan. 
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b. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung pengikatan, untuk 

memastikan bahwa proses pengikatan baik pembiayaan maupun 

jaminan, berjalan dengan lancar dan sesuai dengan hukum yang 

berlaku. 

c. Melakukan pengikatan pembiayaan dan jaminan secara sempurna 

berkoordinasi dengan notaris/PPAT, untuk meminimalisasi resiko 

pembiayaan yang akan diberikan. 

d. Memonitoring akta-akta dan jaminan agar dapat disimpan ditempat 

yang aman. 

e. Membantu memeriksa kelengkapan permohonan pembukuan 

rekening giro atas permintaan customer service, agar sesuai dengan 

ketentuan – ketentuan yang berlaku. 

f. Merekapitulasi dan mengadministrasikan dengan baik seluruh file 

hasil analisa yuridis, laporan pengikatan, opini legal dan pembukuan 

giro. 

g. Melakukan penilaian (appraisal) atas nilai dan keberadaan objek 

jaminan serta melakukan konfirmasi kepada instansi atau pihak lain 

sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya terhadap objek 

jaminan calon nasabah dan nasabah, guna memastikan keakuratan 

penilaian jaminan. 

h. Membuat laporan bulanan tentang seluruh pelaksanaan penilaian 

jaminan calon nasabah dan nasabah, guna memberikan masukan bagi 

manajemen tentang performance calon nasabah dan nasabah. 
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i. Melakukan pengecekan sertifikat yang akan dijaminkan di BMI ke 

pemerintah daerah dan BPN setempat, guna menjamin keaslian dan 

keabsahan sertifikan yang dijaminkan melalui notaris. 

j. Melaksanakan pengecekan mesin-mesin yang akan dijaminkan, juga 

melakukan blokir jaminan BPKB kendaraan bermotor ke Polda 

Metro Jaya, untuk pengamanan jaminan sesuai dengan policy dan 

prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. 

k. Melakukan retaksasi 1 tahunan untuk kemudian dibuat laporan  hasil 

penilaiannya, untuk mendukung kegiatan monitoring Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif ( PPAP) 

l. Melakukan proses pembiayaan (pencairan, perpanjangan, 

restructure, reschedule, recondition) nasabah, untuk memastikan 

seluruh proses dijalankan sesuai dengan persyaratan-persyaratan 

yang ada, dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. 

m. Membuat surat keterangan bank (surat roya, perpanjangan STNK) 

atas jaminan yang terkait dengan fasilitas pembiayaan nasabah serta 

surat keterangan lunas pembiayaan, agar dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan nasabah. 

n. Mengadministrasikan dan membuat laporan tentang realisasi 

pembiayaan (termasuk realisasi pembiayaan nasabah 

intern/karyawan), untuk memastikan seluruh dokumen yang ada 

teradministrasi dengan baik dan dapat dipergunakan oleh pihak lain 

yang memerlukan baik pihak internal maupun eksternal. 
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o. Melakukan penutupan asuransi atas jaminan pembiayaan dan 

penutupan asuransi jiwa nasabah sesuai dengan pembiayaan yang 

diterima nasabah. 

p. Membuat safe keeping record (SKR) atas dokumen yang terkait 

dengan jaminan pemiayaan nasabah. 

q. Melakukan BI Checking dan Bank Checking atas permintaan 

marketing, untuk mengetahui performance calon nasabah/nasabah 

pembiayaan ditinjau dari sisi liability, agar dapat diantisipasi hal-hal 

yang tak diinginkan. 

r. Mengadministrasikan proses pelepasan jaminan yang masih terkait 

dengan nasabah. 

s. Membuat laporan pemeringkat nasabah setiap tanggal 5 dan laporan 

SID setiap tanggal 8. 

t. Memonitor dan maintance safe keeping dan loan dokumen, untuk 

memastikan bahwa data-data dan dokumen yang ada dalam file 

nasabah tersebut teradministrasi dengan baik. 

(Sumber : Dokumen Job Description UPS) 
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E. Teller 

Menurut Bank Indonesia, Teller adalah petugas bank yang bertanggung 

jawab untuk menerima simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa 

pelayanan perbankan lain kepada masyarakat; tanda tangan kasir 

diperlukan sebagai tanda sah suatu dokumen transaksi; pada lembaga 

keuangan, pada umumnya kasir bekerja di belakang geral (counter), pada 

bank besar telah ditetapkan tugas dan fungsi kasir berdasarkan uraian 

tugas, misalnya seorang kasir memproses penerima simpanan yang 

diterima lewat surat, menyimpan, dan mencatat seluruh bukti penyimpanan 

dan pembayaran dari setiap nasabah (http://www.bi.go.id). Adapaun tugas 

pokok dari seorang teller pada Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai 

berikut : 

a. Melayani nasabah dalam melakukan transaksi tunai dan non tunai 

seperti penyetoran tabungan, giro, pembukaan deposito, transfer, 

pemindahbukuan dan kliring. 

b. Menghitung fisik uang yang diterima atau yang akan diberikan 

kepada nasabah dan mencocokan dengan slip penarikan termasuk 

memvalidasi warkat/slip yang diterima untuk memastikan jumlah 

tertulis sama dengan jumlah uang. 

 

 

 

http://www.bi.go.id/
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c. Memeriksa specimen dan saldo rekening nasabah, sebelum 

menyerahkan uang tunai kepada nasabah dan meminta persetujuan 

kepada supervisor layanan operasi apabila pembayaran meleihi 

limit teller untuk menjamin kebenaran transaksi serta memenuhi 

peraturan yang telah ditetapkan perusahaan. 

d. Mencatat setiap perincian transaksi tunai yang diterima pada Daftar 

Mutasi Harian Teller (bloter) untuk menjamin kebenaran semua 

transaksi yang telah dilakukan pada hari tersebut. 

e. Menghitung perincian fisik kas pada cash box di akhir hari dan 

membandingkan dengan bloter untuk selanjutnya diperiksa (cash 

count) oleh supervisi operasi sebelum dimasukan kedalam vault 

untuk menjamin kebenaran fisik kas telah sesuai dengan mutasi 

hari tersebut. 

f. Menyerahkan semua mutasi non tunai ke bagian-bagian terkait 

seperti bagian deposito dan giro untuk menjamin kelancaran dan 

tidak tertundanya poses dibagian-bagian tersebut. 

g. Membuat tiket atas total transaksi pada hari tersebut yang meliputi 

total deposito, total tabungan, total giro dan total transfer untuk 

menjamin kebenaran transaksi. 

h. Menutup cover trasnsaksi overnight limit apabila dana melewati 

limit cash in save pada H+0. 

i. Melakukan konfirmasi H-1 apabila ada permintaan ke PT.Kejar 

atau penyetoran ke PT. Kejar. 
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j. Melakukan administrasi dan penyerahan aplikasi dan warkat yang 

terkait dengan transaksi transfer dan kliring 

(Sumber : Dokumen Job Description Teller) 

 

F. Relationship Manager (Marketing) 

1. Marketing Funding 

Marketing funding merupakan suatu jabatan pada bank yang 

memiliki tanggung jawab penuh atas pemasaran produk dan jasa 

perbankan khususnya produk penanaman modal. Adapun tugas 

pokok seorang marketing funding pada PT Bank Muamalat 

Indonesia adalah sebagai berikut :  

a. Memasarkan serta mempromosikan produk jasa perbankan 

yang bersifat penempatan dana (saving product) kepada 

nasabah maupun calon nasabah, adapun produk yang 

ditawarkan adalah produk perbankan yang berupa tabungan, 

deposito dan giro. 

b. Memaintance serta menjalin kerjasama dan silaturahmi yang 

baik terhadap nasabah, terutama untuk nasabah yang masuk 

dalam kategori nasabah prioritas. 

c. Membuat pipeline yaitu laporan tentang prospek nasabah. Baik 

masih dalam kategori visit, maintance dan calling. 
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d. Membuat laporan realisasi funding atas pipeline yang telah 

dibuat pada akhir bulan berjalan sebagai pertanggungjawaban 

marketing terhadap atasan. 

(Sumber : Wawancara karyawan Bank Bag. Funding) 

2. Marketing Landing 

Marketing landing merupakan suatu jabatan pada bank yang 

memiliki tanggung jawab penuh atas pemasaran produk dan jasa 

perbankan khususnya produk pembiayaan. Adapun tugas pokok 

seorang marketing landing pada PT Bank Muamalat Indonesia 

adalah sebagai berikut :  

a. Memasarkan serta mempromosikan produk jasa perbankan yang 

bersifat penyaluran dana kepada nasabah maupun calon 

nasabah, adapun produk yang ditawarkan adalah produk 

perbankan yang berupa pembiayaan. 

b. Memaintance serta menjalin kerjasama dan silaturahmi yang 

baik terhadap nasabah, terutama untuk nasabah yang masuk 

dalam kategori nasabah prioritas. 

c. Membuat pipeline yaitu laporan tentang prospek nasabah. Baik 

masih dalam kategori visit, maintance dan calling. 

d. Membuat laporan realisasi pembiayaan atas pipeline yang telah 

dibuat pada akhir bulan berjalan sebagai pertanggungjawaban 

marketing terhadap atasan. 

(Sumber : Wawancara karyawan Bank Bag. Landing) 
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4.5 Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk KCP 

Tanjungpandan 

 

 

 

 

 

National Operation 
Division 

Central Operation 
Division 

Operation Manager 
Ahmad Rusdi 

Branch Manager 
Dendy Prasetya 

Back Office 
Anton Saragi 

Teller 
Shelly Febrianti 

USP 
Riyanggi Brata P. 

SBM 
Rommy Wijaya U. 

Marketing 
Hendra G. 
Cholvy A. 

Mira P. 
 
 
 

CS 
Rizka J. 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Tanjungpandan  sekarang 

Sumber : Back Office Bank Muamalat KCP Tanjungpandan dan kemudian diolah oleh penulis(2012) 

 

Keterangan : 

Hubungan Langsung 

   Hubungan tidak langsung 
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4.6 Rekapitulasi saldo akhir rekening tabungan pada PT Bank Muamalat 

Indonesia,Tbk KCP Tanjungpandan selama periode Maret 2011 

sampai dengan September 2012 

Pada lampiran 1 halaman  85 berisikan rekapitulasi saldo akhir rekening 

dari jenis tabungan pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang 

Pembantu Tanjungpandan selama periode maret 2011 sampai dengan 

September 2012. Data ini merupakan data real saldo akhir dan data tersebut 

didapat dengan cara men-download dari sistem T2KR di Bank Muamalat 

Indonesia . 

Data tersebut dapat digambarkan dengan grafik dibawah ini  

 

Gambar 4.2  

Grafik Saldo Rekening Tabungan 

Periode Maret 2011 – September 2012 

Sumber : diolah penulis,(2012)  
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Dari grafik di atas terlihat bahwa selama periode penelitian saldo rekening 

tabungan pada PT Bank Muamalat Indonsia,Tbk Kantor Cabang Pembantu 

Tanjungpandan mengalami fluktuasi . 

 

Tabel 4.1 

Tabel Ukuran Pemusatan Data 

Saldo Rekening Tabungan 

Periode Maret 2011 – September 2012   

Jenis Frekuensi 
Mean Rp      9.218.234.029 
Median  Rp    10.839.543.436  
Maksimum  Rp    12.976.365.851  
Minimum  Rp      3.802.502.767  

Sumber: Diolah Penulis,(2012) 

 

Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa saldo rekening 

tabungan pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang Pembantu 

Tanjungpandan selama periode bulan Maret 2011 sampai dengan September 

2012 memiliki mean atau nilai rata-rata  saldo rekening tabungan sebesar 

Rp9.218.234.029,-. Selain itu selama periode tersebut, saldo rekening tabungan 

memiliki median sebesar Rp 10.839.543.436,- yang berarti ada 50% dari data 

saldo rekening tabungan bernilai paling tinggi Rp 10.839.543.436,- dan 50% 

lagi saldo rekening tabungan bernilai paling rendah sebesar 

Rp10.839.543.436,-. 
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Dari data di atas juga dapat kita ketahui bahwa saldo rekening tabungan 

memiliki nilai maksimum saldo rekening sebesar Rp 12.976.365.851,-, yakni 

nilai tersebut terdapat pada bulan Januari 2012. Selain itu diketahui bahwa 

saldo rekening tabungan tersebut memiliki nilai minimum saldo rekening 

sebesar Rp 3.802.502.767,-, yakni nilai tersebut terdapat pada bulan Maret 

2011 yaitu bulan awal periode penelitian. 

Informasi lain yang dapat dijelaskan dari tabel dan grafik di atas adalah 

selama awal periode penelitian yaitu pada bulan Maret 2011 sampai dengan 

Januari 2012 memperlihatkan bahwa saldo rekening tabungan menunjukan 

peningkatan atau kenaikan yang signifikan, walaupun pada bulan-bulan 

berikutnya memperlihatkan naik dan turun yang tidak begitu besar. Hal 

tersebut dapat dilihat pada grafik selama periode bulan Januari 2012 sampai 

dengan September 2012. 
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4.7 Rekapitulasi saldo dana pihak ketiga pada PT Bank Muamalat 

Indonesia,Tbk KCP Tanjungpandan selama periode Maret 2011 

sampai dengan September 2012 

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat, 

dana pihak ketiga merupakan gabungan saldo dari rekening tabungan, deposito 

dan giro. Adapun besarnya saldo dana pihak ketiga dapat dilihat pada lampiran 

4 halaman 88. Oleh karena DP3 merupakan gabungan dari ketiga jenis 

rekening tersebut, maka penulis hanya akan menjelaskan rekapitulasi saldo 

rekening deposito dan giro. Untuk rekening tabungan sudah dijelaskan diatas.  

Pada lampiran 2 halaman 86 berisikan rekapitulasi saldo akhir rekening 

dari jenis deposito pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang 

Pembantu Tanjungpandan selama periode maret 2011 sampai dengan 

September 2012. Data ini merupakan data real saldo akhir dan data tersebut 

didapat dengan cara men-download dari sistem T2KR di Bank Muamalat 

Indonesia . 
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Data tersebut dapat digambarkan dengan grafik dibawah ini 

 

Gambar 4.3  

Grafik Saldo Rekening Deposito 

Periode Maret 2011 – September 2012 

Sumber : diolah penulis,(2012)  

Dari grafik di atas terlihat bahwa selama periode penelitian saldo rekening 

deposito pada PT Bank Muamalat Indonsia,Tbk Kantor Cabang Pembantu 

Tanjungpandan mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Hal itu ditunjukan 

dengan semakin meningkatnya saldo rekening selama periode penelitian.  

Tabel 4.2 

Tabel Ukuran Pemusatan Data 

Saldo Rekening Deposito 

Periode Maret 2011 – September 2012   

Jenis Frekuensi 
Mean Rp      8.029.194.926  
Median Rp      7.723.091.506  
Maksimum Rp    11.251.745.253 
Minimum Rp      3.365.000.000  

Sumber: Diolah Penulis,(2012) 
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Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa saldo rekening 

deposito pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang Pembantu 

Tanjungpandan selama periode bulan Maret 2011 sampai dengan September 

2012 memiliki mean atau nilai rata-rata saldo rekening deposito sebesar 

Rp8.029.194.926,-. selain itu selama periode tersebut, saldo rekening deposito 

memiliki median sebesar Rp 7.723.091.506,- yang berarti ada 50% dari data 

saldo rekening deposito yang bernilai paling tinggi Rp 7.723.091.506,- dan 

50% lagi saldo rekening deposito bernilai paling rendah sebesar 

Rp7.723.091.506,-. 

Dari data di atas juga dapat kita ketahui bahwa saldo rekening deposito 

memiliki nilai maksimum saldo rekening sebesar Rp 11.251.745.253,-, yakni 

nilai tersebut terdapat pada bulan September 2012 yaitu pada akhir periode 

penelitian. Selain itu diketahui bahwa saldo rekening deposito tersebut 

memiliki nilai minimum saldo rekening  sebesar Rp 3.365.000.000,-, yakni 

nilai tersebut terdapat pada bulan Maret 2011 yaitu bulan awal periode 

penelitian. 

Informasi lain yang dapat dijelaskan dari tabel dan grafik di atas adalah 

selama awal periode penelitian yaitu pada bulan Maret 2011 sampai dengan 

September 2012 memperlihatkan bahwa saldo rekening deposito menunjukan 

peningkatan atau kenaikan yang cukup baik, walaupun pada bulan Maret 2012 

sampai dengan bulan Agustus 2012 mengalami penurunan. Tetapi hal tersebut 

tidak terlalu berpengaruh terlalu besar, ini ditunjukan dengan naiknya saldo 
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rekening deposito pada periode berikutnya yaitu pada bulan September 2012. 

Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di atas. 

Kenaikan saldo pada rekening deposito dikarenakan jenis simpanan 

deposito merupakan jenis simpanan yang memiliki periode jatuh tempo, oleh 

karena itu dana tersebut cenderung stabil selama masa jatuh tempo tersebut. 

 Pada lampiran 3 halaman 87 berisikan rekapitulasi saldo akhir rekening 

dari jenis giro pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang 

Pembantu Tanjungpandan selama periode maret 2011 sampai dengan 

September 2012. Data ini merupakan data real saldo akhir dan data tersebut 

didapat dengan cara men-download dari system T2KR di Bank Muamalat 

Indonesia . 

Dari data tersebut dapat digambarkan dengan grafik dibawah ini 

 

Gambar 4.4  

Grafik Saldo Rekening Giro 

Periode Maret 2011 – September 2012 

Sumber : diolah penulis,(2012)  
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Dari grafik di atas terlihat bahwa selama periode penelitian saldo rekening 

giro pada PT Bank Muamalat Indonsia,Tbk Kantor Cabang Pembantu 

Tanjungpandan mengalami fluktuasi yang cukup ekstrim. Hal tersebut dapat 

dilihat pada grafik di atas yang memperlihatkan bentuk grafik yang naik turun 

seperti pelana kuda.  

Tabel 4.3 

Tabel Ukuran Pemusatan Data 

Saldo Rekening Giro 

Periode Maret 2011 – September 2012   

Jenis Frekuensi 
Mean  Rp 643.561.275  
Median  Rp 505.603.606  
Maksimum  Rp 1.648.832.808  
Minimum  Rp 6.154.600  

Sumber: Diolah Penulis,(2012) 

Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa saldo rekening giro 

pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang Pembantu 

Tanjungpandan selama periode bulan Maret 2011 sampai dengan September 

2012 memiliki mean atau nilai rata-rata saldo rekening giro sebesar 

Rp643.561.275,-. Selain itu selama periode tersebut, saldo rekening giro 

memiliki median saldo rekening giro sebesar Rp 505.603.606,- yang berarti 

ada 50% dari data saldo rekening giro tersebut yang bernilai paling tinggi 

sebesar Rp 505.603.606,- dan 50% lagi saldo rekening bernilai paling rendah 

sebesar Rp 505.603.606,-. 
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Dari data di atas juga dapat kita ketahui bahwa saldo rekening giro 

memiliki nilai maksimum saldo rekening sebesar Rp 1.648.832.808,-, yakni 

nilai tersebut terdapat pada bulan Agustus 2012. Selain itu diketahui bahwa 

saldo rekening giro tersebut memiliki nilai minimum saldo rekening sebesar Rp 

6.154.600,-, yakni nilai tersebut terdapat pada bulan Mei 2011. 

Informasi lain yang dapat dijelaskan dari tabel dan grafik di atas adalah 

selama awal periode penelitian yaitu pada bulan Maret 2011 sampai dengan 

September 2012 memperlihatkan bahwa saldo rekening giro menunjukan 

fluktuasi yang cukup ekstrim, itu terlihat dari grafik yang menunjukan 

kenaikan yang cukup drastis pada bulan Desember 2011. Tetapi hal yang 

berlawanan yaitu mengalami penurunan yang sangat drastis selama periode 

Desember 2011 sampai dengan Mei 2012. Walaupun pada bulan  berikutnya 

mampu menaikan kembali saldo rekening giro. Hal tersebut dapat dilihat pada 

grafik selama periode bulan Desember 2011 sampai dengan September 2012. 

Naik turunnya saldo pada rekening deposito dikarenakan jenis simpanan 

giro merupakan jenis simpanan yang banyak dimiliki oleh perusahaan yang 

sudah dalam kategori perusahaan makro yang transaksi keuangannya dalam 

jumlah yang besar. Hal itu terlihat jelas pergerakan saldo rekening giro selama 

periode penelitian. 
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 Pada lampiran 4 halaman 88 berisikan rekapitulasi saldo akhir dana pihak 

ketiga pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang Pembantu 

Tanjungpandan selama periode maret 2011 sampai dengan September 2012. 

Data ini merupakan data real saldo akhir dan data tersebut didapat dengan cara 

men-download dari sistem T2KR di Bank Muamalat Indonesia . 

Dari data tersebut dapat digambarkan dengan grafik dibawah ini 

 

Gambar 4.5 

Grafik Saldo Dana Pihak Ketiga 

Periode Maret 2011 – September 2012 

Sumber : diolah penulis,(2012)  

Dari grafik di atas terlihat bahwa selama periode penelitian saldo dana 

pihak ketiga pada PT Bank Muamalat Indonsia,Tbk Kantor Cabang Pembantu 

Tanjungpandan mengalami fluktuasi yang positif. Hal itu dapat dilihat dari 

grafik yang terus naik dan cenderung stabil. 
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Tabel 4.4 

Tabel Ukuran Pemusatan Data 

Saldo Dana Pihak Ketiga 

Periode Maret 2011 – September 2012   

Jenis Frekuensi 
Mean  Rp    17,890,990,229  
Median  Rp    21,299,588,057  
Maksimum  Rp    24,890,481,591  
Minimum  Rp      7,268,607,367  

Sumber: Diolah Penulis,(2012) 

Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa saldo dana pihak 

ketiga pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang Pembantu 

Tanjungpandan selama periode bulan Maret 2011 sampai dengan September 

2012 memiliki mean atau nilai rata-rata saldo dana pihak ketiga sebesar 

Rp17,890,990,229,-. Selain itu selama periode tersebut, saldo dana pihak ketiga 

memiliki median saldo dana pihak ketiga sebesar Rp 21,299,588,057,- yang 

berarti ada 50% dari data saldo dana pihak ketiga tersebut yang bernilai paling 

tinggi sebesar Rp 21,299,588,057,- dan 50% lagi bernilai paling rendah sebesar 

Rp 21,299,588,057,-. 

Dari data di atas juga dapat kita ketahui bahwa saldo dana pihak ketiga 

memiliki nilai maksimum saldo sebesar Rp 24,890,481,591,-, yakni nilai 

tersebut terdapat pada bulan September 2012. Selain itu diketahui bahwa saldo 

dana pihak ketiga tersebut memiliki nilai minimum saldo rekening sebesar 

Rp7,268,607,367,-, yakni nilai tersebut terdapat pada bulan Maret 2011. 
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4.8 Pengaruh saldo rekening tabungan terhadap dana pihak ketiga pada 

PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang Pembantu 

Tanjungpandan. 

Agar diperoleh gambaran yang jelas pengaruh saldo rekening terhadap 

dana pihak ketiga pada PT Bank Muamlat Indonesia,Tbk kantor cabang 

Pembantu Tanjungpandan, maka berikut in akan dipaparkan besarnya saldo 

kedua jenis variabel tersebut mulai dari periode maret 2011 sampai dengan 

September 2012. 

A. Analisis Data  

1. Persamaan Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier digunakan untuk menentukan pegujian 

hubungan antara sebuah variabel dependent dengan satu atau 

beberapa variabel independent yang ditampilkan dalam bentuk 

persamaan regresi. Jika variabel dependent dihubungkan dengan 

satu variabel independen saja, persamaan regresi yang dihasilkan 

adalah regresi linier sederhana. Jika variabel independennya lebih 

dari satu, maka persamaan regresinya adalah persamaan regresi 

berganda(syahri,2001:129). 

 Bila b (+) maka terjadi kenaikan dan bila b (-) maka terjadi 

penurunan. Peneliti melakukan pengolahan data regresi linier 

sederhana dengan menggunakan software SPSS 16.0, kemudian 

diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel. 4.5 

Hasil Analisis Regresi Linier 

Variabel X dan Variabel Y 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -81,121 907,081  -,089 ,930 

Tabungan 1,950 ,093 ,981 20,867 ,000 

a. Dependent Variable: Dana Pihak Ketiga 

 
 Sumber: diolah penulis dengan aplikasi SPSS 16.0,(2012) 

Persamaan regresi linier secara umum adalah sebagai berikut : 

Ŷ= a + bX 

Dari persamaan di atas dan tabel hasil analisa regresi, maka 

persamaan regresi linier taksirannya adalah sebagai berikut : 

Ŷ= -81,121 + 1,95X 

Artinya : 

a) koefisien regresi sebesar 1,950 menyatakan bahwa setiap 

peningkatan Rp 1 Juta saldo rekening tabungan akan 

meningkatkan saldo dana pihak ketiga sebesar Rp 

1.950.000. 

b) konstanta sebesar -81,121 menyatakan bahwa jika saldo 

rekening tabungan tidak dipertimbangkan (X=0), maka 

saldo dana pihak ketiga adalah sebesar Rp-81.121.000 
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2. Uji Hipotesis  

Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, 

maka dilakukan pengujian dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

H0 : 0=b  (tidak terdapat pengaruh antara saldo rekening 

tabungan terhadap saldo dana pihak ketiga pada PT 

Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang 

Pembantu Tanjungpandan) 

H1 : 0¹b  (terdapat pengaruh antara saldo rekening tabungan 

terhadap saldo dana pihak ketiga pada PT Bank 

Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang Pembantu 

Tanjungpandan)  

Hasil pengujian dengan menggunakan software SPSS 16.0 

maka didapat hasil sebagai berikut: 

3) Uji Parsial 

 Dari tabel 4.4 diperoleh hasil pengujian regresi untuk 

variabel saldo rekening tabungan terhadap saldo dana pihak 

ketiga menunjukkan nilai t hitung = 20,867 dengan nilai 

signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 

0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka H0 

ditolak dan H1 dapat diterima. 
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 Artinya, secara parsial disimpulkan bahwa 95% dapat 

dipercaya bahwa terdapat pengaruh antara saldo rekening 

tabungan terhadap saldo dana pihak ketiga pada PT Bank 

Muamalat Indonesia,Tbk Kantot Cabang Pembantu 

Tanjungpandan.  

4) Uji Simultan 

Tabel. 4.6 

Tabel Uji F (ANOVA) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah penulis dengan aplikasi SPSS 16.0,(2012) 

Dari hasil pengujian dengan menggunakan software SPSS 16.0 

di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

Pengujian hipotesis secara bersama-sama dilakukan dengan 

menggunakan Uji F. Uji F dilakukan untuk menguji hubungan 

signifikansi antara variabel bebas (saldo rekening tabungan) dan 

variabel terikat (saldo dana pihak ketiga) secara keseluruhan. 

Hasil pengujian model regresi untuk keseluruhan variabel 

menunjukkan nilai F hitung = 435,468 dengan signifikansi 0,000. 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 6.705E20 1 6.705E20 435.468 .000a 

Residual 2.617E19 17 1.540E18   

Total 6.967E20 18    

a. Predictors: (Constant), X     

b. Dependent Variable: Y     
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Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi 

tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan arah koefisien positif, 

dengan demikian disimpukan secara simultan, 95% dapat 

dipercaya bahwa saldo rekening tabungan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap saldo dana pihak ketiga. Dari pengujian secara 

parsial dan simultan menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara saldo rekening tabungan  terhadap saldo dana 

pihak ketiga, oleh karena itu model regresi taksiran yang terbentuk 

yakni Ŷ=-81,121+1,95X dapat diterima. 

 

3. Koefisien Korelasi Pearson 

Tujuan dilakukan penghitungan korelasi produk momen 

pearson adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara 

saldo rekening tabungan terhadap saldo dana pihak ketiga. Berikut 

tabel dibawah ini memperlihatkan hasil pengolahan data sekunder 

dengan menggunakan software SPSS 16.0 : 
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Tabel. 4.7 

Perhitungan Korelasi Produk Momen-Pearson 

Variabel X dan Variabel Y 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: diolah penulis dengan aplikasi SPSS 16.0,(2012) 

Dari tabel di atas dapat diketahui  bahwa peranan variabel X 

(saldo rekening tabungan) terhadap variabel Y(saldo dana pihak 

ketiga) adalah sebesar 0,981. Karena hasil perhitungan korelasi 

tersebut berada pada  interval 0,800 - 1,000, maka dari itu dapat 

disimpulkan bahwa derajat tingkat hubungan antara saldo rekening 

tabungan dengan saldo dana pihak ketiga pada kategori sangat 

kuat(dapat dilihat pada tabel interpretasi Tabel 3.2 pada halaman 

38). 

 

 

 

 

Correlations 

  X Y 

X Pearson Correlation 1 .981** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 19 19 

Y Pearson Correlation .981** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 19 19 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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4. Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi ini diperlukan untuk melihat seberapa 

besar pengaruh variabel X (saldo rekening tabungan) terhadap 

variabel Y (saldo dana pihak ketiga), perhitungannya diperoleh 

dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi. Secara umum, 

rumus untuk mencari besarnya koefisien determinasi adalah sebagi 

berikut: 

KD = r2 x 100% 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan software 

SPSS 16.0 diperoleh nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,981. 

Koefisien determinasi (KD) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Imam Ghozali,2006:143). Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu, bila KD = 0 berarti diantara variabel bebas 

dengan variabel terikat tidak ada hubungannya, sedangkan bila 

KD=1 berarti antara variabel bebas dengan variabel terikat 

mempunyai hubungan kuat. 

Perhitungan koefisien determinasi dalam model regresi dibaca 

melalui nilai R square dengan hasil pengujian sebagai berikut : 
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Tabel. 4.8 

Koefisien Determinasi 

 

 

 

Sumber: diolah penulis dengan aplikasi SPSS 16.0,(2012) 

Dari hasil penghitungan dengan menggunakan  software SPSS 

16.00 diketahui bahwa koefisien determinasi (R2) yang diperoleh 

sebesar 0,962. Hal ini berarti 96,20% saldo dana pihak ketiga dapat 

dijelaskan oleh saldo rekening tabungan, sedangkan sisanya yaitu 

3,80% saldo dana pihak ketiga dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel 

lainnya. 

 

a. Hambatan yang Terjadi dalam Pengaruh Saldo rekening Tabungan 

Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada PT Bank Muamalat 

Indonesia,Tbk KCP Tanjungpandan. 

Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan yang 

terjadi dalam pengaruh saldo rekening tabungan terhadap dana pihak ketiga. 

Adapaun hambatan yang terjadi tersebut adalah adanya persaingan yang terjadi  

terhadap sesama pelaku bisnis dalam dunia perbankaan yang saling berlomba 

meningkatkan asset masing-masing dan berdampak pada turunnya dana pihak 

ketiga pada beberapa periode. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .981a .962 .960 1.24085E9 

a. Predictors: (Constant), X  



This PDF is Created by Simpo Word to PDF unregistered version - http://www.simpopdf.com

 
 

 

b.  Upaya dalam Mengatasi Hambatan yang Terjadi dalam Pengaruh 

Saldo rekening Tabungan Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada PT 

Bank Muamalat Indonesia,Tbk KCP Tanjungpandan. 

Adapun upaya yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk 

Kantor Cabang Pembantu Tanjungpandan adalah dengan memberikan suatu 

ciri khas tersendiri yang mampu menarik minat nasabah untuk transaksi di 

Bank Muamalat. Hal tersebut adalah dengan memberikan souvenir kepada 

nasabah saat membuka rekening tabungan dengan klasifikasi tertentu. Dan 

ternyata hal tersebut mampu meningkatkan kembali dan menyeimbangkan 

dana pihak ketiga pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor Cabang 

Pembantu Tanjungpandan.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian serta analisis pada bab sebelumnya maka 

penulis  membuat kesimpulan sebagai berikut :  

1. Saldo rekening tabungan selama periode penelitian pada PT Bank 

Muamalat Indonesia,Tbk KCP Tanjungpandan memiliki saldo rata-

rata sebesar Rp 9.218.234.029 dan saldo rekening tabungan memiliki 

nilai maksimum sebesar Rp 12.976.365.851, yakni nilai tersebut 

terdapat pada bulan Januari 2012. Selain itu diketahui bahwa saldo 

rekening tabungan tersebut memiliki nilai minimum saldo rekening 

sebesar Rp 3.802.502.767,-, yakni nilai tersebut terdapat pada bulan 

Maret 2011 yaitu bulan awal periode penelitian. 

2. Saldo dana pihak ketiga selama periode penelitian pada PT Bank 

Muamalat Indonesia,Tbk KCP Tanjungpandan memiliki saldo rata-

rata sebesar Rp 17.890.990.229 dan saldo dana pihak ketiga memiliki 

nilai maksimum saldo sebesar Rp 24,890,481,591,-, yakni nilai tersebut 

terdapat pada bulan September 2012. Selain itu diketahui bahwa saldo 

dana pihak ketiga tersebut memiliki nilai minimum saldo rekening 

sebesar Rp 7.268.607.367,-, yakni nilai tersebut terdapat pada bulan 

Maret 2011. 
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3. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa saldo rekening tabungan 

berkorelasi sangat erat terhadap saldo dana pihak ketiga. Hal ini 

ditunjukan oleh hasil perhitungan korelasi pearson sebesar 0,981 

dengan KD 96,20% menunjukan bahwa 96,20% saldo dana pihak 

ketiga dapat dijelaskan oleh saldo rekening tabungan, sedangkan sisanya 

yaitu 3,80% saldo dana pihak ketiga dapat dipengaruhi oleh variabel-

variabel lainnya. 

4. Adapun hambatan yang terjadi dalam pengaruh saldo rekening 

terhadap dana pihak ketiga pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk 

Kantor Cabang Pembantu Tanjungpandan adalah adanya persaingan 

terhadap sesama pesaing pelaku bisnis perbankan dalam wilayah 

pemasaran. 

5. Adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dan 

kendala yang terjadi adalah dengan memberikan suatu ciri khas 

tersendiri yang mampu menarik minat nasabah untuk bertransaksi di 

Bank Muamalat. 
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5.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai pengaruh saldo rekening tabungan 

terhadap dana pihak ketiga pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk Kantor 

Cabang Pembantu Tanjungpandan yaitu : 

1. Mampu me-manage perusahaan dengan baik, dimana pimpinan dan 

crew perusahaan harus mampu membaca peluang yang ada di 

masyarakat. Baik peluang untuk dapat menarik dana dari masyarakat 

serta peluang penempatan dana tersebut pada kreditur yang tepat. Hal 

tersebut mampu menstabilkan keuangan bank. 

2. Memberikan sesuatu yang khas dan menjadi daya tarik bagi nasabah 

untuk bertransaksi di bank Muamalat. 

3. Meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, baik dalam tutur kata saat 

melayani nasabah maupun body language seperti mimic muka, lirikan 

mata, mulut, dan lain-lain. 

4. Karyawan harus dapat meningkatkan loyalitasnya terhadap perusahaan 

agar perusahaan dapat memaksimalkan hasil kinerja perusahaan 

tersebut, dan juga perusahaan harus memperhatikan kebutuhan dari  

karyawan. 

5. Perusahaan harus terus menjaga hubungan baik yang sudah terjadi 

dengan nasabah atau deposan yang ada untuk dapat menjaga citra yang 

baik dimata nasabah, sehingga perusahaan dapat mempertahankan 

pangsa pasar yang sudah ada. 
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6. Perusahaan harus dapat meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada 

dalam perusahaan agar dapat bersaing di dalam pasar serta harus terus 

melakukan inovasi-inovasi agar tidak terancam oleh pesaing-pesaing 

yang lain. 
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Lampiran 1 

Rekapitulasi Saldo Akhir Rekening Tabungan 

Periode Maret 2011-September 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Sumber : Back Office Bank Muamalat KCP Tanjungpandan dan kemudian diolah oleh penulis (2012)) 

 

 

 

 

No Periode Saldo akhir rekening tabungan 

1 Maret 2011  Rp           3.802.502.767  
2 April 2011  Rp           4.343.196.587  
3 Mei 2011  Rp           4.538.358.562  
4 Juni 2011  Rp           5.334.436.896  
5 Juli 2011  Rp           6.458.055.579  
6 Agustus 2011  Rp           6.677.717.755  
7 September 2011  Rp           7.169.316.158  
8 Oktober 2011  Rp           9.409.995.534  
9 November 2011  Rp        10.625.519.846  
10 Desember 2011  Rp        12.649.545.339  
11 Januari 2012  Rp        12.976.365.851  
12 Februari 2012  Rp        11.544.634.718  
13 Maret 2012  Rp        10.839.543.436  
14 April 2012  Rp        11.014.880.313  
15 Mei 2012  Rp        12.394.407.665  
16 Juni 2012  Rp        11.102.776.550  
17 Juli 2012  Rp        10.912.051.370  
18 Agustus 2012  Rp        11.305.607.097  
19 September 2012  Rp        12.047.534.525  
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Lampiran 2 

Rekapitulasi Saldo Akhir Rekening Deposito 

Periode Maret 2011-September 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(Sumber : Back Office Bank Muamalat KCP Tanjungpandan dan kemudian diolah oleh penulis (2012)) 

 

 

No Periode Saldo akhir rekening Deposito 

1 Maret 2011  Rp           3.365.000.000  
2 April 2011  Rp           4.280.654.039  
3 Mei 2011  Rp           4.686.301.972  
4 Juni 2011  Rp           4.729.554.262  
5 Juli 2011  Rp           4.984.078.923  
6 Agustus 2011  Rp           5.610.532.281  
7 September 2011  Rp           5.684.957.649  
8 Oktober 2011  Rp           7.029.748.097  
9 November 2011  Rp           7.191.526.331  
10 Desember 2011  Rp           7.723.091.506  
11 Januari 2012  Rp         10.938.757.373  
12 Februari 2012  Rp         10.923.002.795  
13 Maret 2012  Rp         11.130.117.754  
14 April 2012  Rp         10.916.351.967  
15 Mei 2012  Rp         10.605.702.809  
16 Juni 2012  Rp         10.599.698.813  
17 Juli 2012  Rp         10.416.226.098  
18 Agustus 2012  Rp         10.487.655.664  
19 September 2012  Rp         11.251.745.253  
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Lampiran 3 

Rekapitulasi Saldo Akhir Rekening Giro 

Periode Maret 2011-September 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Sumber : Back Office Bank Muamalat KCP Tanjungpandan dan kemudian diolah oleh penulis (2012)) 

  

 

 

No Periode Saldo akhir rekening Giro 

1 Maret 2011  Rp               101.104.600  
2 April 2011  Rp               101.104.600  
3 Mei 2011  Rp                    6.154.600  
4 Juni 2011  Rp                    6.651.772  
5 Juli 2011  Rp               445.541.180  
6 Agustus 2011  Rp               416.654.700  
7 September 2011  Rp               468.547.031  
8 Oktober 2011  Rp               505.603.606  
9 November 2011  Rp            1.447.624.390  

10 Desember 2011  Rp               926.951.212  
11 Januari 2012  Rp               670.157.601  
12 Februari 2012  Rp               614.879.396  
13 Maret 2012  Rp               473.815.493  
14 April 2012  Rp               418.045.709  
15 Mei 2012  Rp               547.416.275  
16 Juni 2012  Rp               780.606.465  
17 Juli 2012  Rp            1.056.770.966  
18 Agustus 2012  Rp            1.648.832.808  
19 September 2012  Rp            1.591.201.813  
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Lampiran 5 

Saldo Rekening Tabungan(X) & Saldo DP3(Y) 

Periode Maret 2011-September 2012 

Dalam Juta Rupiah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Periode (X) (Y) 

1 Maret 2011 3802 7268 
2 April 2011 4343 8724 
3 Mei 2011 4538 9230 
4 Juni 2011 5334 10070 
5 Juli 2011 6458 11887 
6 Agustus 2011 6677 12704 
7 September 2011 7169 13322 
8 Oktober 2011 9409 16945 
9 November 2011 10625 19264 

10 Desember 2011 12649 21299 
11 Januari 2012 12976 24585 
12 Februari 2012 11544 23082 
13 Maret 2012 10839 22443 
14 April 2012 11014 22349 
15 Mei 2012 12394 23547 
16 Juni 2012 11102 22483 
17 Juli 2012 10912 22385 
18 Agustus 2012 11305 23442 
19 September 2012 12047 24890 
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Lampiran 4 

Rekapitulasi Saldo Akhir Dana Pihak Ketiga 

Periode Maret 2011-September 2012 

 

 

(Sumber : Back Office Bank Muamalat KCP Tanjungpandan dan kemudian diolah oleh penulis (2012)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Periode Tabungan Giro Deposito Dana Pihak Ketiga (Total) 
1 Maret 2011  Rp           3.802.502.767   Rp               101.104.600   Rp           3.365.000.000   Rp            7.268.607.367  
2 April 2011  Rp           4.343.196.587   Rp               101.104.600   Rp           4.280.654.039   Rp            8.724.955.226  
3 Mei 2011  Rp           4.538.358.562   Rp                    6.154.600   Rp           4.686.301.972   Rp            9.230.815.134  
4 Juni 2011  Rp           5.334.436.896   Rp                    6.651.772   Rp           4.729.554.262   Rp          10.070.642.930  
5 Juli 2011  Rp           6.458.055.579   Rp               445.541.180   Rp           4.984.078.923   Rp          11.887.675.682  
6 Agustus 2011  Rp           6.677.717.755   Rp               416.654.700   Rp           5.610.532.281   Rp          12.704.904.736  
7 September 2011  Rp           7.169.316.158   Rp               468.547.031   Rp           5.684.957.649   Rp          13.322.820.838  
8 Oktober 2011  Rp           9.409.995.534   Rp               505.603.606   Rp           7.029.748.097   Rp          16.945.347.237  
9 November 2011  Rp        10.625.519.846   Rp            1.447.624.390   Rp           7.191.526.331   Rp          19.264.670.567  
10 Desember 2011  Rp        12.649.545.339   Rp               926.951.212   Rp           7.723.091.506   Rp          21.299.588.057  
11 Januari 2012  Rp        12.976.365.851   Rp               670.157.601   Rp         10.938.757.373   Rp          24.585.280.825  
12 Februari 2012  Rp        11.544.634.718   Rp               614.879.396   Rp         10.923.002.795   Rp          23.082.516.909  
13 Maret 2012  Rp        10.839.543.436   Rp               473.815.493   Rp         11.130.117.754   Rp          22.443.476.683  
14 April 2012  Rp        11.014.880.313   Rp               418.045.709   Rp         10.916.351.967   Rp          22.349.277.989  
15 Mei 2012  Rp        12.394.407.665   Rp               547.416.275   Rp         10.605.702.809   Rp          23.547.526.749  
16 Juni 2012  Rp        11.102.776.550   Rp               780.606.465   Rp         10.599.698.813   Rp          22.483.081.828  
17 Juli 2012  Rp        10.912.051.370   Rp            1.056.770.966   Rp         10.416.226.098   Rp          22.385.048.434  
18 Agustus 2012  Rp        11.305.607.097   Rp            1.648.832.808   Rp         10.487.655.664   Rp          23.442.095.569  
19 September 2012  Rp        12.047.534.525   Rp            1.591.201.813   Rp         11.251.745.253   Rp          24.890.481.591  
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Lampiran 6 

 

Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 16.0 
 
  
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Dana Pihak Ketiga 17890,4737 6221,42022 19 

Tabungan 9217,7368 3130,47816 19 

 
 

Correlations 

 Dana Pihak 

Ketiga Tabungan 

Pearson Correlation Dana Pihak Ketiga 1,000 ,981 

Tabungan ,981 1,000 

Sig. (1-tailed) Dana Pihak Ketiga . ,000 

Tabungan ,000 . 

N Dana Pihak Ketiga 19 19 

Tabungan 19 19 

 
 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Tabungana . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Dana Pihak Ketiga 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,981a ,962 ,960 1240,93992 

a. Predictors: (Constant), Tabungan 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,705E8 1 6,705E8 435,429 ,000a 

Residual 26178842,021 17 1539931,884   
Total 6,967E8 18    

a. Predictors: (Constant), Tabungan 

b. Dependent Variable: Dana Pihak Ketiga 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -81,121 907,081  -,089 ,930 

Tabungan 1,950 ,093 ,981 20,867 ,000 

a. Dependent Variable: Dana Pihak Ketiga 
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