
STUDI TENTANG RENTABILITAS BANK DITINJAU DARI 

SUMBER DANA MASYARAKAT PADA PERUSAHAAN DAERAH 

BPR / BKK KARANGMALANG SRAGEN 

 
 

 
SKRIPSI 

 
 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar 
Sarjana Strata-1 Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi  

 
 

 

 
 

 
 
 

Disusun Oleh : 
 

DEWI ANDARWATI 
A 210.050.074 

 
 
 
 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 

2009 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju mendengar kata bank 

sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra 

dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka, bank dijadikan 

sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan 

keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman 

uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Lain halnya dengan 

di negara-negara berkembang sepeti di Indonesia, pemahaman tentang bank 

baru sepotong-potong. Sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas 

tempat meminjam dan menyimpan uang belaka. 

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan 

perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang 

berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa 

bank, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan nyawa untuk 

menggerakkan roda perekonomian suatu negara.  

Secara sederhana Kasmir (2002:2) menyatakan bahwa ”Bank adalah 

lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa-jasa bank lainnya”. Sedangkan pengertian lembaga keuangan 

adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatan 

usahanya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-
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duanya. Kemudian pengertian bank menurut  Undang-Undang Perbankan No. 

10 tahun 1998 dalam Kasmir (2002: 23) adalah sebagai berikut:  

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk 
kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat banyak.  
 

Berdasarkan kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank 

merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:  

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan  

2. Menyalurkan dana ke masyarakat  

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya. 

          Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari 

masyarakat luas yang dikenal dengan istilah didunia perbankan adalah kegiatan 

funding. Pengertian menghimpun adalah : mengumpulkan atau mencari dana 

dengan cara membeli dari masyarakat. Pembelian dana dari masyarakat ini 

dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat 

mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. 

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak 

perbankan harus memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan 

diberikan kepada si prnyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi 

hasil, hadiah, pelayanan, atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang 

diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh 

karena itu pihak perbankan harus memberi berbagai rangsangan dan 

kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya. 

Usaha bank untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan (deposit) sangat 



menentukan pertumbuhan bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun 

atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat 

dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang 

menghasilkan, yaitu berupa bunga, sehingga dari selisih bunga tersebut bank 

memperoleh keuntungan. 

Secara ekonomis, suatu perusahaan didirikan pada umumnya untuk 

mendapatkan keuntungan. Begitu juga dengan bank, sebagai lembaga keuangan 

bank berperan melaksanakan tugas-tugas keuangannya. Sehubungan dengan 

tugas-tugasnya tersebut, bank berhak mendapatkan imbalan atas jasa-jasanya 

yang berupa keuntungan atau laba. Keuntungan merupakan potensi bagi 

perusahaan untuk menjaga kontinuitas operasionalnya bahkan perkembangan 

hidupnya.  

Dalam usaha menghimpun dana tersebut sudah tentu bank harus 

mengenal sumber-sumber dana yang terdapat di dalam berbagai lapisan 

masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Dalam garis bersarnya 

dana bagi sebuah bank ada tiga, yaitu:  

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri  

2. Dana yang berasal dari masyarakat  

3. Dana yang bersumber dari lembaga lain  

 

Secara ringkas kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dapat dilihat 

dalam gambar berikut ini: 

 

 
Bank 

Menghimpun Dana  Menyalurkan Dana  Jasa-jasa lainnya 



 

 

 

 

 

Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula 

disebut lembaga kepercayaan. Agar menjadi kepercayaan masyarakat bank 

harus berupaya membenahi diri dalam hal pengelolaan aktiva dan kewajiban 

bank tersebut serta mampu mengambil keputusan yang benar dan tepat waktu.  

Dimana kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup 

perbankan, karena sumber dana utama bagi bank adalah dana yang berasal dari 

masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula dana 

yang dapat dihimpun dari masyarakat. Dan sebaliknya dengan berkurangnya 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, maka akan mengurangi 

sumber dana yang berasal dari masyarakat. 

Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank akan menjadikan 

nilai plus bagi sebuah bank yang akan berpengaruh pada besarnya laba yang 

dapat dihasilkan oleh bank yang bersangkutan, sehingga kemampuan bank 

untuk menghasilkan laba akan menjadi tinggi. Dimana kemampuan bank untuk 

menghasilkan laba  dapat diukur dengan melakukan analisis keuangan. Salah 

satu bentuk analisis yang dapat digunakan yaitu analisis rentabilitas. 

Rentabilitas merupakan perbandingan antara laba dengan modal usaha, 

sehingga dengan analisis rentabilitas dapat diketahui besarnya laba yang dapat 

dicapai bank atas sumber dana yang berasal dari masyarakat.  



Kinerja keuangan BPR/BKK Karangmalang Sragen pada tahun 2005-

2008 menunjukkan adanya peningkatan. Kinerja rentabilitas atau kemampuan 

dalam memperoleh laba cenderung meningkat. Begitu juga dengan kemampuan 

operasional perusahaan menunjukkan adanya efisiensi dalam biaya produksi. 

Kinerja rentabilitas return on asset (ROA) pada tahun 2005 adalah 2,93% 

meningkat menjadi 3,15% pada tahun 2006, sedangkan kinerja BOPO 

meningkat dari 81,15% pada tahun 2005 meningkat menjadi 82,42% pada 

tahun 2006. Menarik untuk dikaji apakah pada tahun-tahun berikutnya, kinerja 

rentabilitas BPR/BKKK Karangmalang Sragen juga menunjukkan adanya 

peningkatan.  

Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian mengenai: ”STUDI TENTANG RENTABILITAS BANK 

DITINJAU DARI SUMBER DANA MASYARAKAT PADA PERUSAHAAN 

DAERAH BPR / BKK KARANGMALANG SRAGEN”.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Kemampuan bank memperoleh sumber-sumber dana yang diinginkan 

sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Sumber-sumber dana yang ada 

dapat diperoleh dari modal sendiri, dari masyarakat  maupun dari lembaga lain. 

Agar tidak meluasnya pokok permasalahan yang telah ada, maka penulis akan 

membatasi masalah pada :  

1. Sumber dana yang berasal dari masyarakat yang berupa simpanan tabungan 

dan deposito  



2. Rentabilitas bank pada perusahaan daerah BPR / BKK Karangmalang 

Sragen  

3. Laporan Keuangan tahun 2005-2008 

 

C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian pokok dari suatu penelitian. 

Dalam langkah ini peneliti megajukan pertanyaan tentang masalah-masalah 

yang harus dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian. 

Adapun yang dimaksud dengan masalah menurut Stonner dalam 

Sugiyono (1998: 35) adalah ”Penyimpangan antara apa yang seharusnya 

dengan apa yang benar-benar terjadi”. Pada dasarnya penelitian dilakukan guna 

mendapatkan data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk 

itu setiap penelitian yang akan dilakukan selalu berangkat dari masalah. Dengan 

demikian masalah merupakan semua kesulitan dalam penelitian yang harus 

dipecahkan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi masalah utama adalah: ”Adakah pengaruh sumber dana yang berasal 

dari masyarakat terhadap rentabilitas bank pada perusahaan daerah BPR/ BKK 

Karangmalang Sragen?”.  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai setelah kegiatan 

penelitian dilaksanakan. Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dalam 

melakukan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sumber dana yang berasal dari 

masyarakat terhadap rentabilitas bank  



2. Untuk mengetahui besarnya sumber dana yang berasal dari masyarakat dari 

tahun 2005 sampai 2008 

3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas bank dari tahun 2005 sampai 2008  

 
E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi bank  

Sebagai masukan dan pertimbangan dalam menggali sumber dana dari 

masyarakat dan peningkatan rentabilitas bank.  

2. Bagi khasanah ilmu pengetahuan  

Memberikan sumbangan dalam pengembangan penelitian perbankan  

3. Bagi nasabah  

Menambah pengetahuan bagi nasabah dalam bidang perbankan  

 
F. Sistematika Penelitian 

Bab I  PENDAHULAN  

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II LANDASAN TEORI  

Pada bab ini akan diuraikan tentang penjelasan mengenai  

pengertian bank, pengertian rentabilitas, pengertian rentabilitas  

bank, mengukur rentabilitas bank, faktor- faktor yang 

mempengaruhi rentabilitas bank, pengertian sumber dana 

masyarakat, jenis-jenis sumber dana masyarakat, pengaruh 



simpanan tabungan terhadap rentabilitas bank, pengaruh 

simpanan deposito terhadap rentabilitas bank, pengaruh 

simpanan tabungan dan simpanan deposito terhadap rentabilitas,   

kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

Bab III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian metode 

penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel dan sampling, 

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan gambaran umum BPR/BKK, penyajian 

data, analisis data penelitian, pengujian hipotesis dan 

pembahasan analisis data 

Bab V 

 

PENUTUP  

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  

 

 


