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Pengaruh Efisiensi Biaya Teknologi Informasi Terhadap Pertumbuhan 
Pendapatan (Studi pada Perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

Terdaftar di BEI). 
 

Oleh : 
Achmad Arief N. 

 
Dosen Pembimbing : 
Harlendro, SE., MM 

 
ABSTRAKSI 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efisiensi 
biaya teknologi informasi yaitu (1). Biaya Infrastruktur Teknologi Informasi, (2). 
Biaya Pelatihan, (3). Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan terhadap pertumbuhan 
pendapatan perbankan studi pada perbankan Badan Usaha Milik Negara yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 3 Bank Badan Usaha Milik 
Negara, sedangkan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, 
yaitu tipe pemilihan sampel secara acak yang diperoleh dengan menggunakan 
pertimbangan tertentu, umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel biaya 
infrastruktur teknologi informasi , biaya pelatihan , biaya perbaikan dan pemeliharaan  
memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan. 
Sedangkan secara parsial variabel biaya pelatihan menunjukkan adanya pengaruh 
yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan, sedangkan variabel biaya 
infrastruktur teknologi informasi dan biaya perbaikan dan pemeliharaan  
menunjukkan adanya pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan 
pendapatan. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap pertumbuhan pendapatan 
yaitu variabel biaya pelatihan . 
 
Kata Kunci : Teknologi Informasi, Pertumbuhan Pendapatan 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Era informasi dan milenium, ditandai dengan adanya peningkatan investasi  

teknologi informasi (TI) yang meliputi hardware, software, telekomunikasi, R&D 

(riset dan pengembangan) dan pelatihan. Banyak organisasi publik maupun swasta 

yang telah memanfaatkan teknologi informasi karena dianggap mampu menunjang 

efektivitas, produktivitas dan efisiensi. 

Sebagian besar aktivitas organisasi melibatkan kelompok manusia (karyawan, 

konsumen, dan pemasok). Agar kelompok tersebut dapat bekerja sama, memecahkan 

masalah, dan memenuhi kebutuhan satu dengan lainnya, mereka harus bisa berbagi 

informasi. Sebelum teknologi informasi berkembang seperti saat ini, kelompok 

tersebut harus bertemu secara langsung agar dapat memperoleh dan menyebarkan 

informasi. Hal ini mengakibatkan adanya inefisiensi dalam, waktu dan biaya. 

Teknologi informasi menawarkan suatu sistem jaringan komputer, yaitu 

sistem yang menghubungkan orang dan departemen di dalam suatu kantor atau antar 

kantor Perbankan. Jaringan komputer memungkinkan staf perbankan berinteraksi 

secara global dengan staf yang lain, pemasok dan dengan pelanggan. Dengan 

menyediakan lebih banyak informasi secara lebih cepat kepada para manajer 

dibanding sebelumnya, teknologi informasi modern memperbaiki efisiensi dan 

efektivitas pada setiap tahap proses pembuatan keputusan strategik. Apakah melalui 

produksi dengan bantuan komputer berbagi informasi dengan pelanggan, atau 
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pengendalian persediaan, teknologi informasi membantu proses operasional dan 

pembuatan keputusan. Applegate dalam Wiyani (2007:102), mencoba membuktikan 

bahwa teknologi informasi (TI) menghasilkan daya saing bagi perusahaan dengan 

cara memberikan nilai pada semua aspek dalam mata rantai nilai, meningkatkan 

kinerja operasional, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas keputusan dan 

meningkatkan inovasi dan diferensiasi jasa. Weill dalam Wiyani (2007:102), 

melaporkan bahwa investasi TI secara signifikan dan konsisten mampu meningkatkan 

Return on Asset (ROA), pertumbuhan penjualan, dan produktivitas tenaga kerja. 

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi operasi adalah melalui 

penggunaan yang tepat atas sumberdaya yang dimiliki. Sumberdaya yang dimaksud 

adalah pengalokasian biaya-biaya input yang lebih efisien yang dapat mengurangi 

biaya. Ukuran yang paling populer dari biaya-biaya perusahaan adalah sebagaimana 

yang dilaporkan pada laporan keuangan pada harga pokok penjualan yang meliputi 

produksi barang dan jasa seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya 

overhead. Selain itu juga meliputi biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. 

Dalam rangka untuk meningkatkan profitabilitas, perusahaan harus dapat menerapkan 

strategi, yang mampu meminimalkan biaya-biaya tersebut. Dengan mencapai hal ini, 

pendapatan operasi, sebagai salah satu dari ukuran profitabilitas dapat ditingkatkan. 

Bank merupakan industri jasa yang kegiatan operasionalnya adalah membeli 

atau menjual jasa jasa perbankan. sebagai industri jasa, bank harus mampu 

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, karena pelayanan yang baik 

akan menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank yang bersangkutan. 

Kottler dalam Hasibuan (2005:146) menyatakan dalam konsep pemasaran bahwa 
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kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan terdiri dari penentuan kebutuhan dan 

keinginan konsumen, serta pemberian kepuasan yang lebih baik daripada yang 

dilakukan pesaing. 

Menurut Sjandeini dalam Wiyani (2007:102), teknologi informasi telah 

menciptakan e-Banking (ATM, kartu debet, kartu kredit, pembayaran lewat telepon 

dan lain-lain), internet banking, atau mobile banking. Hal ini memudahkan konsumen 

dalam melakukan suatu transaksi. Kemudahan yang diciptakan ini berdampak secara 

langsung maupun tidak langsung pada persepsi konsumen terhadap layanan dan 

kualitas suatu bank. Semakin baik layanan dan kualitas suatu bank akan semakin 

banyak menarik konsumen. Chircu  et al dalam Wiyani (2007:102) menyatakan 

bahwa bank-bank yang berpartisipasi dalam jaringan di berbagai tempat dapat 

memperoleh lebih banyak manfaat dari sistem perbankan elektronik dibandingkan 

bank yang menggunakan sistem konvensional. 

Malone dalam Kudyba dan Vitaliano (2003:1) menyatakan bahwa teknologi 

informasi memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya dengan melakukan 

otomatisasi modal dan mengintensitkan aktivitas pegawai (misalnya dengan mesin 

teller otomatis) atau dengan mengalokasikan sumber-sumber produktif secara efisien. 

Melalui investasi dalam teknologi informasi, sebuah perusahaan dapat meningkatkan 

efisiensi operasi dan menurunkan biaya. Kenaikan efisiensi ini akan membuat 

perusahaan lebih mampu mempertahankan pelanggan dan memperluas jaringan pasar. 

Dalam pemanfaatan teknologi informasi (TI) dapat dikatakan industri jasa 

keuangan pada beberapa tahun terakhir merupakan yang terdepan. Perbankan 

misalnya, membutuhkan TI sebagai driver untuk mendukung proses bisnis, kegiatan 
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operasi, dan customer service. Penerapan TI lebih ditujukan untuk mendekati 

customer, ini dilakukan dengan menambah jumlah channel access yang bisa berupa 

cabang maupun ATM (automatic teller machine), Internet banking dan phone 

banking. Pada awal tahun 2000 sampai dengan saat ini, seiiring dengan meningkatnya 

kualitas sistem jaringan internet dan pembenahan infrastruktur TI, pemanfaaan 

teknologi informasi pada perbankan semakin meningkat. Menurut Budi Agus 

Riswandi (2005:19) layanan yang berkembang pada perbankan adalah layanan 

internet banking,I-mobile banking. Kehadiran internet banking melalui home banking 

dan wireless banking telah mengubah pola transaksi antara bank dengan nasabahnya. 

Nasabah dapat melakukan transaksi atau mengakses layanan internet banking melalui 

personal computer telepon seluler atau media wireless lainnya kapanpun dan 

dimanapun. 

Perkembangan TI ini dapat dilihat pada PT. Bank Central Asia (BCA). Pada 

pertengahan tahun 2007, PT. BCA menawarkan suatu jenis layanan terbaru, yaitu 

nasabah dapat melakukan transaksi penyetoran uang tunai/menabung melalui mesin 

ATM. Dan masih memungkinkan bank bank yang lain menggunakan teknologi yang 

memfasilitasi costumers dengan teknologi yang lain. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dibahas secara khusus melalui 

penelitian yang berjudul ”Pengaruh Efisiensi Biaya Teknologi Informasi 

Terhadap Pertumbuhan Pendapatan (Studi pada Perbankan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di BEI).” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka pada penelitian ini dapat 

dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah efisiensi biaya TI yang terdiri dari biaya TI, biaya pelatihan, biaya 

perbaikan dan pemeliharaan berpengaruh secara simultan terhadap 

pertumbuhan pendapatan pada perbankan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang terdaftar di BEI. 

2. Apakah efisiensi biaya TI yang terdiri dari biaya TI,  biaya pelatihan, biaya 

perbaikan dan pemeliharaan berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan 

pendapatan pada perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

terdaftar di BEI. 

3. Di antara efisiensi biaya TI yang terdiri dari biaya TI, biaya pelatihan, biaya 

perbaikan dan pemeliharaan manakah yang berpengaruh dominan terhadap 

pertumbuhan pendapatan pada perbankan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN)  yang terdaftar di BEI. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi biaya TI yang terdiri dari biaya TI, 

biaya pelatihan, biaya perbaikan dan pemeliharaan secara simultan terhadap 

pertumbuhan pendapatan pada perbankan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi biaya TI yang terdiri dari biaya TI, 

biaya pelatihan, biaya perbaikan dan pemeliharaan secara parsial terhadap 
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pertumbuhan pendapatan pada perbankan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk mengetahui efisiensi biaya TI yang terdiri dari biaya TI, biaya 

pelatihan,  biaya perbaikan dan pemeliharaan yang berpengaruh dominan 

terhadap pertumbuhan pendapatan pada perbankan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN)  yang terdaftar di BEI. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu informasi dan kontribusi 

yang bermanfaat kepada beberapa pihak, yaitu: 

1. Bagi peneliti 

- Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan awal teori yang diterima 

di akademik dengan kenyataan yang ada pada Perbankan. 

- Menambah pengetahuan mengenai pentingnya teknologi informasi 

terhadap pertumbuhan pendapatan suatu perbankan. 

2. Bagi perbankan 

- Sebagai referensi (masukan) dan bahan perbandingan bagi pihak 

perbankan untuk melakukan efisiensi biaya teknologi informasi atau tidak. 

3. Bagi akademisi 

- Dapat digunakan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian yang 

lebih mendalam. 



7 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Wiyani (2007), melakukan penelitian mengenai pengaruh investasi teknologi 

informasi terhadap kinerja operasional perusahaan (studi pada industri finance yang 

Go Public di Bursa Efek Jakarta dan yang Go Public di Bursa Efek Singapura). Pada 

penelitian tersebut, variabel investasi TI yang digunakan adalah modal TI, 

infrastruktur TI dan variabel TI per pegawai. Sedangkan variabel kinerja 

operasionalnya adalah pertumbuhan pendapata, perubahan biaya, produktivitas 

pegawai dan value added. 

Dari hasil analisis regresi antara variabel investasi TI dengan variabel kinerja 

operasional, didapatkan hasil sebagai berikut: 

a. Variabel investasi TI secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

penjualan. 

b. Variabel investasi TI secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan biaya. 

c. Variabel investasi TI secara simultan maupun parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas pegawai. 

d. Variabel investasi TI secara simultan maupun parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap value added. 
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Dari hasil di atas, Wiyani menyimpulkan bahwa investasi TI sangat 

diperlukan untuk menunjang operasional perusahaan karena investasi TI dapat 

meningkatkan penjualan perusahaan. 

Kudyba dan Vitaliano (2003), melakukan penelitian yang berjudul 

Information Technology and Corporate Profitability: A Focus on Operating 

Efficiency untuk mengetahui pengaruh investasi TI terhadap profitabilitas perusahaan. 

Dari hasil analisis untuk perusahaan manufaktur, Kudyba dan Vitaliano 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi TI dengan 

profitabilitas perusahaan manufaktur. Sedangkan untuk perusahaan jasa, Kudyba dan 

Vitaliano menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

investasi TI dengan profitabilitas perusahaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan dua penelitian di atas terdapat pada variabel 

yang diteliti. Penelitian ini menambahkan variabel pelatihan, perbaikan dan 

pemeliharaan sebagai variabel independen (variabel efisiensi biaya TI). Sedangkan 

untuk variabel dependennya digunakan pertumbuhan pendapatan. Perbedaan lainnya 

adalah obyek studi dan jumlah sampel yang diteliti. Penelitian sebelumnya 

menggunakan obyek perusahaan finansial yang terdaftar di BEJ dan Bursa Efek 

Singapura dan menggunakan sampel sebanyak 82 perusahaan. Pada penelitian ini 

obyek yang diteliti adalah perusahaan perbankan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2003-2008 dan menggunakan 

sampel sebanyak 3 perusahaan. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

penggunaan infrastruktur TI sebagai variabel efisiensi biaya TI. Persamaan yang lain 

adalah pada teknik analisis data yang digunakan, yaitu regresi berganda. Penelitian ini 

memiliki tujuan yang sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu untuk mengetahui 

pengaruh efisiensi biaya TI secara simultan dan parsial terhadap pertumbuhan 

pendapatan perbankan. 

2.2. Efisiensi Perbankan  

 Efisiensi merupakan suatu ukuran yang membandingkan nilai output  dari 

suatu proses dengan nilai inputnya. Proses dalam suatu sistem dapat dikatakan efisien 

bila mana nilai suatu output  melebihi nilai inputnya, sehingga sumberdaya dalam 

suatu sistem akan terjaga kelangsungan operasionalnya.  

Menurut pendapat Anthony (1992) : efektif adalah kemampuan suatu unit 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan efisien adalah kemampuan suatu 

unit untuk menghasilkan sejumlah keluaran dengan menggunakan masukan minimal 

atau menghasilkan keluaran terbanyak dengan masukan yang tersedia. Output dalam 

hal ini adalah pendapatan total dari hasil operasi dalam satu periode, sedangkan input 

merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Atas 

dasar pengertian tersebut, maka yang dijadikan ukuran efisiensi adalah laba  

 Suatu sistem manajemen didalam perbanakan pasti akan berusaha untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan yang pada akhirnya akan tercermin melalui 

peningkatan harga sahamnya. Manajemen keuangan selalu berusaha untuk 

memaksimalisasi nilai perusahaan yang didapat dengan meningkatkan prestasi kerja 
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perusahaan. Sedangkan pengertian kinerja itu sendiri menurut Drucker (1990), 

diartikan sebagai tingkat prestasi karya atau hasil karya nyata yang dicapai dan 

digunakan untuk mencapai hasil yang positif. Pengukuran tingkat efisiensi perbankan 

adalah untuk melihat sejauh mana perbankan sebagai financial intermediary  telah 

bertindak secara efisien. Efisien dalam artian bahwa semua sumberdaya yang 

dimanfaatkan oleh pihak perbankan, yaitu : tenaga kerja, kekayaan, dan modal telah 

dialokasikan secara optimal.  

 Untuk mengukur tingkat efisiensi perbankan dengan menggunakan tolok ukur 

laba usaha, digunakan rasio keuangan sebagai salah satu metode yang dapat 

digunakan, dan mempunyai tingkat keakuratan yang cukup memadai untuk 

dipertanggung jawabkan. Menurut pandangan Bowman (1990) bahwa pengukuran 

tingkat efisiensi operasional perbankan dapat ditempuh dengan menggunakan : 

1. Performance ratio 

a. Return On Equity, dengan memperbandingkanbesarnya laba bersih 

dengan modal sendiri yang dimiliki oleh bank. 

b. Return On Assets, dengan memperbandingkan besarnya laba bersih 

yang dicapai dengan total aktiva yang dimiliki oleh bank. 

2. Profitability ratio 

a. Net Profit Margin, dengan memperbandingkan laba bersih yang 

diterima dengan pendapatan bersih. 

b. Operating Income Margin, dengan memperbandingkan laba usaha 

dengan pendapatan bersih. 
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Pendapatan operasional bank sesuai denganyang tercantum dalam laporan 

laba/rugi adalah sebagai berikut : 

1. Pendapatan hasil bunga, adalah pendapatan yang diperoleh dari 

pendapatan bunga kredit, call money, atau dari hasil penanaman uang 

pada obligasi, surat pengakuan hutang, dan penanaman sejenisnya, 

seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

2. Pendapatan dari provisi dan komisi, yaitu pendapatan yang berkaitan 

dengan kegiatan pemberian kredit dan jasa-jasa bank, seperti : provisi 

kredit, provisi bank garansi, provisi transfer, jual beli efek, L/C, dan 

lain-lain. 

3. Pendapatan karena transaksi devisa, yaitu pendapatan yang merupakan 

hasil dari penjualan valuta asing (valas) atau devisa. 

4. pendapatan rupa-rupa, yaitu pendapatan lain dari bank yang terkait 

dengan pendapatan operasional diluar yang telah disebutkan diatas. 

Misalnya deviden yang diperoleh oleh bank yang bersangkutan dari 

berbagai macam saham yang dimiliki oleh bank, biaya telegram yang 

telah diterima dari nasabah dan sebagainya 

Selain pendapatan operasional seperti yang telah dipaparkan diatas, bank juga 

memperoleh penghasilan dari luar usaha perbankan itu sendiri, atau sering disebut 

pendapatan non-opersional. Termasuk didalam rekening ini adalah semua pendapatan 

yang benar-benar telah diterima dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan 

usaha bank. Misalnya : pendapatan sewa ruangan kantor dan sewa kendaraan 
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bermotor yang dipergunakan oleh pihak lain, keuntungan karena penjualan aktiva 

tetap, inventaris, dan lain sebagainya. 

2.3. Teknologi Informasi/Sistem Informasi 

2.3.1. Pengertian Teknologi Informasi 

Menurut Laudon dan Laudon (2004:13), teknologi informasi/sistem informasi 

merupakan seperangkat komponen yang sating berkaitan/berhubungan yang 

mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan sistem informasi 

untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi. 

Menurut Ricardus Eko Indrajit (2001:2), teknologi informasi merupakan suatu 

teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses 

penyaluran data/informasi dalam batas-batas ruang dan waktu. 

Sedangkan Ray et al dalam Wiyani (2007:102) menyebutkan bahwa 

infrastruktur teknologi informasi merupakan penggunaan dana perusahaan untuk 

membiayai hardware, software, telecom, dan R&D. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi Informasi 

adalah penggunaan teknologi yang berguna untuk mengumpulkan, 

memproses/mengolah, menyimpan dan menyalurkan data/informasi dalam batas 

waktu dan ruang untuk mendukung pembuatan keputusan. 

2.3.2. Manfaat Teknologi Informasi 

 Kehadiran Teknologi informasi membawa angin segar tersendiri bagi 

lingkungan perusahaan khususnya perbankan, yang mana memudahkan kinerja yang 
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jalankan, sehingga menjadi lebih mudah, cepat dan efisien.  Kemudahannya disajikan 

dengan menggunakan penyampaian data dxari satu tempat ketempat lain dengan 

cepat tanpa mengenal jarak, yaitu dengan adanya jaringan suatu komputer. 

Jaringan komputer adalah sejumlah peripheral yang terdiri dari beberapa 

komputer. printer. LAN Card. dan peralatan lain yang saling terintegrasi satu dan 

lain. Dengan jaringan komputer dapat dilakukan aktivitas pertukaran informasi atau 

data. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa jaringan komputer adalah 

teknologi informasi itu sendiri. Menurut Wiharsono Kurniawan (2007:2), manfaat 

yang diberikan oleh jaringan komputer adalah:  

a. Dapat berbagi pemakaian file data dengan sesama karyawan perusahaan. 

b. Pertukaran data antar komputer dapat dilakukan dengan cepat. 

c. Menghemat biaya. 

d. Peningkatan efisiensi kerja. 

Menurut Laudon dan Laudon (2004:29) keuntungan teknologi 

informasi/sistem informasi adalah: 

a. Dapat mengkalkulasi dan memproses lebih cepat. 

b. Membantu perusahaan mempelajari poly pembelian dan preferensi 

konsumen/pelanggan. 

c. Menyediakan efisiensi pelayanan seperti ATM (automatic teller machine), 

sistem telepon, dll. 

d. Internet mendistribusikan informasi dengan cepat di seluruh dunia. 

 

 



 
 

14

2.3.3. Komponen atau Sumber Daya Teknologi Informasi 

Menurut Daft (2003:264), teknologi informasi sebuah organisasi terdiri dari 

perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), perangkat telekomunikasi, 

manajemen basis data, dan teknologi lain yang digunakan untuk menyimpan data dan 

membuat data tersedia dalam bentuk informasi. Sedangkan Laudon dan Laudon 

(2004:22), menyebutkan bahwa sumber daya teknologi informasi/sistem informasi 

terdiri dari: 

1. Hardware (perangkat keras). Merupakan peralatan fisik yang digunakan untuk 

input, pemrosesan, dan output. Misalnya, CPU, monitor, printer, peralatan 

komunikasi. ATM dan sebagainya. 

2. Software (perangkat lunak). Suatu program yang mengendalikan dan 

mengkoordinasikan Komponen-komponen hardware komputer. Misalnya, 

operation system/sistem operasi, aplikasi program, database dan sebagainya. 

3. Network (Jaringan). Menghubungkan 2 atau lebih komputer untuk membagi 

data atau sumber daya yang dimiliki. 

4. Communication technology (telekomunikasi). Terdiri dari peralatan fisik dan 

software, menghubungkan berbagai macam hardware, transfer data dari lokasi 

fisik yang satu ke lokasi yang lain. 

Wahyudi Kumorotomo dan Subando Agus Margono (2004:19) menyebutkan 

bahwa unsur-unsur sistem informasi terdiri dari: 

1. Manusia. Sistem informasi yang berbasis komputer harus memperhatikan 

unsur manusia agar sistem yang diciptakan dapat bermanfaat. Unsur manusia 

dalam hal ini adalah staf komputer dan para pemakai sistem informasi. 
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2. Perangkat keras (hardware). Perangkat keras terdiri dari komputer atau sering 

disebut CPU (central processing unit). 

3. Perangkat lunak (software). Perangkat lunak adalah program komputer. 

Program komputer adalah instruksi yang dapat dibaca oleh mesin yang 

memberi perintah pada perangkat keras untuk menghasilkan informasi 

4. Data. Data adalah fakta yang akan dibuat menjadi informasi yang bermanfaat. 

5. Prosedur. Prosedur adalah peraturan yang menentukan operasi sistem 

komputer. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi 

terdiri dari berbagai komponen atau sumber daya yang berkaitan satu sama lain. 

Untuk dapat menghasilkan suatu sistem informasi yang baik, diperlukan pengelolaan 

yang tepat atas sumber daya-sumber daya tersebut. Selain komponen-komponen di 

atas, terdapat komponen yang ikut menunjang dalam usaha untuk menghasilkan 

sistem informasi yang baik, yaitu pelatihan. Menurut Simamora (2004:342) pelatihan 

adalah proses sistematik pengubahan perilaku karyawan dalam suatu arah untuk 

meningkatkan tujuan organisasi. Sedangkan Nitisemito, A.S. (1988:86) mengatakan 

bahwa pelatihan adalah suatu kegiatan dari perusahaan yang bermaksud untuk 

memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan dan 

pengetahuan karyawannya. 

Menurut Simamora (2004:346) salah satu tujuan pelatihan adalah untuk 

meningkatkan keahlian karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Perubahan 

teknologi mengakibatkan perubahan konsep kerja, keahlian serta kemampuan 
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karyawan, sehingga diperlukan pelatihan agar kemajuan teknologi dapat 

diintegrasikan kedalam organisasi. 

2.4. Bank 

2.4.1. Pengertian Bank 

Bank sangat penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan 

perekonomian suatu bangsa. Hatta, M.(2003) mengemukakan bahwa bank adalah 

sendi kemajuan masyarakat dan sekiranya tidak ada bank maka tidak akan ada 

kemajuan seperti saat ini. Negara yang yang tidak mempunyai bank yang baik dan 

benar adalah Negara yang terbelakang. Perusahaan saat ini diharuskan memanfaatkan 

jasa-jasa perbankan dalam kegiatan usahanya jika ingin maju. 

Menurut Hasibuan (2005:2) bank adalah badan usaha yang kekayaannya 

terutama dalam bentuk aset keuangan serta bermotifkan profit dan juga sosial, bukan 

hanya keuntungan saja. Pengertian bank terdapat pada pasal 1 Undang-Undang No. 

10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank 

adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, 

seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata 

uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai 

perusahaan-perusahaan, dan lain-lain. 
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Berdasarkan sejumlah definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bank 

merupakan lembaga keuangan yang mempunyai tugas utama menghimpun dana dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memaksimalkan berbagai layanan 

jasa terhadap lalu lintas pembayaran dan peredaran uang., 

2.4.2. Fungsi Bank 

Pada umumnya, fungsi bank adalah untuk menghimpun dan menyalurkan 

dana kepada masyarakat. Menurut Siamat, D. (2004:88), bank melaksanakan 

beberapa fungsi dasar yaitu: 

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam 

kegiatan ekonomi. 

2. Menciptakan uang. 

3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. 

4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain. 

Menurut Riswandi, B.A (2005:6), fungsi bank adalah sebagai: 

1. Agent of Trust. 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan/trust. Masyarakat akan 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi unsur kepercayaan. 

2. Agent of Development. 

Tugas bank sebagai penyalur dan penghimpun dana sangat diperlukan untuk 

kelancaran perekonomian di sektor riil. 

3. Agent of Service. 

Memberikan penawaran jasa-jasa perbankan kepada masyarakat. 
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2.4.3. Jenis-Jenis Bank 

Jenis-jenis bank dapat digolongkan dari berbagai segi tinjauan, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Ditinjau dari fungsinya, bank terbagi atas 5 jenis : 

1. Bank Sentral (Central Bank) adalah Bank Indonesia sebagaimana 

dimaksudkan dalam UUD 1945 dan didirikan berdasar UU No. 13 tahun 

1968. 

2. Bank Umum (Commercial Bank) adalah bank yang didalam pengumpulan 

dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, tabungan 

dan lain-lain, serta menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk 

kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. 

3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang hanya menerima simpanan 

dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau dalam bentuk lainnya 

yang dipersamakan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. 

4. Bank Tabungan (Saving Bank) adalah bank yang dalam pengumpulan 

dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usaha 

utamanya adalah memperbungakan dananya dalam kertas berharga. 

5. Bank Pembangunan (Development Bank) adalah bank yang dalam 

pengumpulan dana utamanya menerima simpanan dalam bentuk deposito 

dan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta 

dalain usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan 

panjang dalam bidang pembangunan. 
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6. Bank Desa (Rural Bank) adalah bank yang menerima simpanan dalam 

bentuk uang dan natura (padi, jagung dan hasil bumi lainnya) dan dalam 

usahanya memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun 

dalam bentuk natura dalam sektor pertanian dan pedesaan. 

b. Ditinjau dari kepemilikannya. bank dibagi dalam 4jenis 

1. Bank-Bank Milik Negara terdiri dari 

- Bank Sentral atau Bank Indonesia 

- Bank Umum Milik Negara 

- Bank Tabungan Negara 

- Bank Pembangunan Negara 

2. Bank Milik Pemerintah Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah yang 

terdapat pada setiap Daerah Tingkat I (Propinsi) 

3. Bank-Bank milik Swasta dibedakan menjadi 3, yaitu 

- Bank-bank Milik Swasta Nasional 

- Bank-bank Milik Swasta Asing 

- Bank-bank kerjasama antara Bank Swasta Nasional dengan Bank 

Swasta Asing 

4. Bank-Bank Koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari 

perkumpulan koperasi yang dapat berbentuk : 

- Bank Umum Koperasi 

- Bank Tabungan Koperasi 

- Bank Pembangunan Koperasi 
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c. Ditinjau dari penciptaan uang giral, bank terbagi atas 2 jenis : 

- Bank Primer yaitu bank yang dapat menciptakan uang giral, yaitu : 

a. Bank Sirkulasi (Bank Sentral) 

b. Bank Umum 

- Bank sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam 

menyalurkan kredit dan tidak bisa menciptakan uang giral. 

d. Ditinjau dari segi operasional, bank dibagi atas 2 jenis 

- Bank Devisa adalah bank yang menerima Surat penunjukan dari Bank 

Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing. 

- Bank Non Devisa adalah bank yang tidak dapat melakukan usaha 

dibidang transaksi valuta asing 

2.4.4. Produk Jasa Bank 

Salah satu fungsi bank yang sangat vital adalah menyediakan jasa-jasa untuk 

memperlancar lalu lintas pembayaran. Menurut Hasibuan (2005:149), produk jasa 

bank yang akan dipasarkan adalah: 

- Sarana-sarana pengumpulan dana pihak ketiga. (DPK), seperti tabungan, 

rekening giro, deposito, dan sebagainya. 

- Jenis-jenis kredit seperti KUK, kredit dagang, dan sebagainya. Macam-

macam pelayanan bank, seperti transfer, inkaso, pembayaran telepon, 

listrik, dan sebagainya. 

- Sarana-sarana pencairan tabungan, seperti debit card, credit card, ATM 

card, dan sebagainya. 
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- Pelayanan jasa-jasa lainnya, seperti bank garansi, L/C, money changer, 

dan sebagainya. 

Menurut Dahlan Siamat (2004:138), jasa-jasa yang disediakan bank adalah: 

1. Kliring 

Kliring merupakan suatu cara penyelesaian utang-piutang antara bank peserta 

kliring dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga disuatu tempat tertentu. 

2. Inkaso 

Inkaso merupakan penagihan yang dilakukan oleh bank atas suatu warkat 

kliring dengan perintah nasabahnya. 

3. Letter of Credit 

Letter of Credit merupakan fasilitas atau jasa yang diberikan kepada nasabah 

dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi jual-beli barang 

terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional. 

4. Bank Garansi 

Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh bank atas permintaan 

nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain apabila nasabah 

yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya. 

5. Transfer 

Transfer merupakan jasa bank untuk pengiriman uang baik dalam negeri 

maupun luar negeri. 
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2.4.5. Penerapan Teknologi Informasi Pada Perusahaan Perbankan  

2.4.5.1. Sistem Teller & Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 

Menurut Hasibuan (2005:161), sistem teller adalah suatu rangkaian kerja 

pelayanan kepada nasabah di counter yang sebagian besar dari proses kerjanya 

diselesaikan sendiri oleh teller yang bersangkutan tanpa melalui prosedur kerja yang 

biasanya ditempuh dalam sistem kasir. 

Menurut Hasibuan (2005:161), teller adalah karyawan kasir bank yang 

melayani dan mempertanggungjawabkan lalu lintas pembayaran uang tunai. Pada 

Sistem Teller Modern, teller dalam melakukan penerimaan dan atau pembayaran 

dengan uang tunai tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit. Teller dengan 

komputer yang telah diprogram oleh pusat Electronic Data Processing (EDP) dapat 

mengetahui saldo setiap rekening koran. 

Menurut Lapis dan Marshal dalam Hasibuan (2005:167), Automatic Teller 

Machine (ATM) atau Anjungan Tunai Mandiri adalah alat otomatis tanpa orang, 

ditempatkan di halaman atau di luar pekarangan bank yang sanggup menyelesaikan 

pembayaran uang tunai dan menangani transaksi-transaksi keuangan yang rutin. 

Menurut Hasibuan (2005:163), manfaat dari sistem teller modem dan ATM 

adalah: 

- Untuk mempercepat pelayanan 

- Mengurangi jumlah karyawan teller  bank 

- Meningkatkan profesionalisme , efektivitas dan kemandirian karyawan 

- Mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan 

- Untuk meningkatkan kepercayaan nasabah 
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2.4.5.2. Internet Banking 

Istilah internet banking dikenal juga dengan sebutan cyberbanking, electronic 

banking, virtual banking, home bunking, dan online banking. Menurut Riswandi, 

B.A. (2005:20): internet banking merupakan aplikasi perbankan dengan 

menggunakan internet, yang meliputi pembukaan suatu rekening deposito atau 

pemindahan dana antar rekening yang berbeda, dimana pelanggan diperbolehkan 

untuk menerima dan membayar tagihan melalui website milik bank. 

Riswandi, A.R. (2005:27), menyebutkan beberapa layanan internet banking 

sebagai berikut: 

1. Multichannel (multichannel CRM) 

CRM menyediakan interaksi nasabahnya melalui channel silang, menganalisis 

agregat data untuk pola nasabah pengguna produk keuangan. Tujuannya 

adalah untuk memperkuat loyalitas dan peningkatan transaksi dan fee. 

2. Penyediaan tagihan elektronik dan pembayaran (Electronic bill presentment 

and payment) 

Layanan kotak uang elektronik, yang didasarkan pada penyediaan tagihan 

secara online. 

3. Manajemen pembayaran invoice. 

4. Pembayaran kartu kredit online. 

5. Aplikasi jaminan online. 

Aplikasi jaminan online dibatasi untuk kartu kredit dan pinjaman kecil. 

6. Pembayaran orang ke orang melalui email 
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Dengan aplikasi ini, individu dapat membuat pembayaran kartu kredit setiap 

saat dengan menggunakan alamat email. 

Pada Company Profile PT. Bank Mandiri dan PT. Bank Lippo (2005), jenis 

transaksi yang ditawarkan internet banking, meliputi: 

1. Transfer dana, meliputi: transfer dana antar rekening, transfer dana antar 

bank. 

2. Pembayaran, meliputi: pembayaran kartu kredit, listrik, asuransi, telkom, TV 

Kabel, pendidikan, dan angsuran. 

3. Pembelian, meliputi: pembelian pulsa telepon GSM dan pulsa telepon 

CDMA. 

4. Informasi rekening, meliputi: rekening tabungan dan giro, rekening pinjaman, 

dan rekening deposito. 

5. Personalisasi, meliputi: mengubah atau mengatur tampilan layar beserta menu 

yang diinginkan. 

6. Lain-lain, meliputi: ubah password, update profil, ubah email address. 

2.4.5.3. Security System (Sistem Pengamanan) 

Penerapan TI di bank mempunyai risiko yang kualitas dan kuintitas risikonya 

tergantung seberapa besar ancaman yang mungkin dihadapi, Juga pada kesiapan 

internal bank tersebut menghadapi setiap ancaman serta 

Seberapa besar dampaknya terhadap kinerja atau operasional bank. Mengingat 

posisi perbankan nasional yang strategik dalam mata rantai perekonomian, intensitas 
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risiko tersebut memerlukan penanganan yang tepat.dengan tujuan untuk menjaga 

validitas, integritas, dan kerahasiaan data atau informasi yang diolah dan disajikan. 

Risiko kegagalan TI sebenarnya sudah diantisipasi oleh teknologi itu sendiri. 

Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya fasilitas security system untuk setiap jenis 

teknologi dan sistem informasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. 

2.4.5.4. Dual Data Centre 

Menurut Emir Wiraatmaja dan Rully Ferdian (2003) pada artikel Dengan 

Teknologi Menggaet Nasabah: 

Selain security policy, BNI juga memiliki fasilitas disaster recovery center 

(DRQ. Sesuai aturan Bank Inconesia, DRC harus ditempatkan setidak-tidaknya 65 

km dari sentral komputer. Hal ini dimaksudkan agar jika terjadi sesuatu terhadap 

kegiatan operasional, misalnya terbakar atau gempa, kegiatan perbankan tetap dapat 

dijalankan, karena sistem recoverynya tidak terkena. 

Dalam penerapannya, untuk masing-masing cabang memiliki server sendiri, 

dan selalu di up-date back-up servernya. Selain itu, back-up juga dilakukan terhadap 

komputer yang menghubungkan satu cabang dengan cabang lainnya. Lain halnya 

dengan Bank Niaga. Untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan jaminan kepada 

nasabah, pada tahun 1994 Bank Niaga menerapkan konsep Dual Data Centre, yang 

beroperasi secara bergantian. Dengan cars itu, kegiatan operasional bank akan 

berjalan, baik di sistem utamanya maupun di sistem back-up-nya. Keberhasilan 

menjalankan sistem dual data center ini, yang akhirnya pada Maret 2003 Bank Niaga 

mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000 untuk Information Technology Operation. 
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Konsep Dual Data Center yang diimplementasikannya untuk menjamin 

keamanan transaksi nasabah juga mendapatkan penghargaan dari IBM Indonesia 

sebagai "The Best Availability Implementation on IBM eServer in Indonesia". 

2.5. Pendidikan dan Pelatihan  

 Salah satu cara yang dapat dilakukan agar produktifitas tenaga kerja dapat 

meningkat adalah dengan jalan melakukan investasi dibidang sumber daya manusia. 

Bagi individu atau perbankan, selama proses investasi dikorbakan sejumlah dana dan 

kesempatan memperoleh penghasilan untuk memperoleh tingkat penghasilan dan 

produktivitas yang lebih tinggi dikemudia hari. Pengembangan pendidikan dan 

latihan pada tenaga kerja adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan 

karyawan dengan cara kenaikan pengetahuan dan pengertian tentang pengetahuan 

umum dan ekonomi. Pada umumnya termasuk peningkatan penguasaan teori 

pengambilan keputusan dalam menghadapi persoalan perbankan  

 Menurut Simanjuntak, P.J. (1985), Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu 

faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan 

pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan akan tetapi juga meningkatkan 

ketrampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktifitas kerja. Oleh 

karenanya pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja merupakan proses yang berlanjut, 

yang terus menerus berlangsung dalam rangka meningkatkan pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan usaha usaha memperbaiki 

produktivitas tenaga kerja serta produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Ada 

banyak manfaat dari pendidikan dan pelatihan bagi organisasi perbankan, terutama 
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dalam kaitanya dengan proses penciptaan nilai tambah dan peningkatan produktivitas 

kerja. 

 Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan tidak 

hanya berguna bagi perusahaan saja tetapi juga memberi manfaat yang lebih bagi 

tenaga kerja didalam mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. 

Walau demikian tanpa adanya tujuan yang jelas maka hasil yang baik dan memadai 

sulit diharapkan bisa terwujud. Menurut Manulang (1982), tujuan setiap pelatihan 

agar masing masing pengikut pendidikan dan latihan dapat melakukan pekerjaannya 

lebih efisien, agar pengawasan lebih sedikit dan dapat mempercepat pengembangan 

karyawan, dapat ditujukan untuk stabilisasi pegawai serta menjaring labour turn of  

 Manfaat pendidikan dan pelatihan bagi perbankan : 

 1. Meningkatkan produktivitas kerja 

 2. Mengurangi pengawasan 

 3. Mengurangi biaya tambahan untuk lembur  

 Sedangkan manfaat bagi karyawan : 

 1. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku  

 2. Mengurangi kesalahan kerja 

 3. meningkatkan moral kerja  

2.6. Aktivitas Operasi 

Salah satu bagian yang lebih penting dalam menganalisis perusahaan adalah 

aktivitas operasi. Aktivitas operasi mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang 

terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Menurut Wild et al 
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(2005:22) aktivitas operasi melibatkan setidaknya lima komponen: penelitian dan 

pengembangan, pembelian, produksi, pemasaran dan administrasi. Bauran yang tepat 

atas komponen-komponen aktivitas operasi tersebut tergantung pada jenis bisnisnya, 

rencananya, Berta pasar input dan output. Manajemen memutuskan bauran yang 

paling efektif dan efisien untuk keunggulan kompetitif perusahaan. 

Aktivitas operasi perusahaan merupakan sumber utama laba perusahaan. 

Analisis atas angka laba dan bagian komponennya, mencerminkan kesuksesan 

perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya secara efektif dan efisien. 

2.6.1. Analisis Pendapatan Perusahaan 

Menurut Wild et al (2005:112), pemahaman atas sumber-sumber utama 

pendapatan merupakan hal yang penting dalam analisis laba. Informasi ini khususnya 

penting bagi analisis perusahaan yang terdiversifikasi. Dalam perusahaan yang 

terdiversifikasi, tiap pasar atau lini produk seringkali memiliki pola pertumbuhan, 

profitabilitas dan potensi masa depan yang berbeda-beda. Analisis tren penjualan 

menurut segmen berguna untuk menilai profitabilitas. Pertumbuhan penjualan 

seringkali berasal dari faktor-faktor seperti perubahan harga, perubahan volume, 

akuisisi/divestasi, dan perubahan nilai tukar. 

2.6.2. Analisis Beban Perusahaan 

Menurut Wild et al (2005:123), sebagian besar beban memiliki kaitan yang 

dapat diidentifikasi dan diukur terhadap pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan 

merupakan ukuran utama atas aktivitas operasi perusahaan. Tiga alat analisis yang 

sebagian didasarkan pada hubungan antara pendapatan dan beban adalah: 
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1. Analisis common-size. Laporan laba rugi common size menyatakan beban 

sebagai persentase pendapatan. Hubungan antara beban dengan penjualan 

kemudian ditelusuri selama beberapa periode atau diperbandingkan dengan 

pesaing. 

2. Analisis angka indeks. Analisis atas angka indeks menyatakan laba dan 

komponen-komponennya dalam angka indeks yang terkait dengan tahun 

dasar. Analisis ini menunjukkan perubahan relatif pos-pos tersebut lintas 

tahun, sehingga dapat ditelusuri dan dinilai materialitasnya. Perubahan beban 

dapat dibandingkan dengan perubahan pendapatan maupun beban. Dengan 

menerapkan analisis angka indeks pada neraca. common-size,presentase 

perubahan beban dapat dimasukkan kedalam perubahan aktiva dan kewajiban. 

3. Analisis rasio operasi. Rasio operasi mengukur hubungan antara beban 

operasi (komponen-komponennya) dengan pendapatan. Rasio ini sama 

dengan harga pokok penjualan ditambah beban operasi dibagi pendapatan 

bersih. Bunga dan pajak tidak dimasukkan pada perhitungan ini karena 

fokusnya pada, efisiensi operasi (pengendalian beban). 

2.6.3. Beban Penjualan 

Menurut Wild et al (2005:124), analisis beban penjualan berfokus pada tiga 

area utama, yaitu: 

a. Evaluasi hubungan antara pendapatan dengan beban utama. 

b. Penilaian beban piutang tak tertagih. 
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c. Evaluasi tren dan produktivitas beban pemasaran yang mengarah ke masa 

depan. 

1. Hubungan antara Beban Penjualan dan Pendapatan. 

Menurut Wild et al (2005:124), pentingnya hubungan antara beban 

penjualan dengan pendapatan bervariasi antar industri dan antar perusahaan. 

Bagi perusahaan tertentu, beban penjualan adalah komisi yang sangat 

variabel, sedangkan bagi perusahaan lainnya beban penjualan sebagian besar 

tetap. Komponen variabel dan komponen tetap tersebut harus dibedakan agar 

dapat di analisis relatif terhadap pendapatan. 

Jika persentase beban penjualan terhadap pendapatan meningkat, 

perhatian harus diarahkan pada kenaikan beban penjualan yang menyebabkan 

kenaikan pendapatan. Jika perusahaan harus menanggung beban penjualan 

yang jauh lebih besar untuk meningkatkan penjualan, maka profitabilitas 

perusahaan menjadi terbatas atau dapat menurun. 

2. Beban Piutang Tak Tertagih. 

Menurut Wild et al (2005:125), beban piutang tak tertagih biasanya 

diperlakukan sebagai beban pemasaran. Karena beban piutang tak tertagih 

terkait dengan besaran penyisihan piutang tak tertagih, analisis dilakukan 

dengan mempelajari hubungan antara penyisihan dengan piutang usaha kotor. 

3. Beban Pemasaran untuk Masa Depan 

Menurut Wild et al (2005:126), beban promosi penjualan, terutama 

iklan, menghasilkan manfaat kini dan masa depan. Mengukur manfaat masa 

depan beban-beban tersebut sangatlah sulit. Pengeluaran untuk aktivtas 
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pemasaran yang mengarah ke masa depan tersebut sangat subyektif dan harus 

mempertimbangkan tren pengeluaran tersebut dari tahun ke tahun. Selain 

pengeluaran tersebut mampu mempengaruhi penjualan dimasa depan, 

pengeluaran tersebut memberikan pandangan atas kecenderungan manajemen 

untuk mengatur laba. 

2.7. Teknik Analisis 

Teknik analisis (alat analisis) digunakan untuk menentukan dan mengukur 

hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui 

perubahan dari masing-masing pos tersebut bila dibandingkan dengan laporan dari 

beberapa periode. 

Menurut Munawir, S. (2002:36) teknik analisis yang digunakan dalam analisis 

laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, adalah teknik analisis dengan 

membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan 

menunjukkan  

a. Data absolut atau jumlah dalam rupiah. 

b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah. 

c. Kenaikan atau penurunan dalam prosentase. 

d. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio. 

e. Prosentase dari total. 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentase, adalah teknik analisis untuk mengetahui 



 
 

32

tendensi dari keadaan keuangan perusahaan, apakah menunjukkan tendensi 

tetap, naik atau bahkan turun. 

3. Laporan dengan prosentase per komponen atau common size statement, adalah 

suatu teknik analisis untuk mengetahui prosentase investasi pada masing-

masing aktiva terhadap total aktiva, juga untuk mengetahui struktur modal 

dan komposisi pembiayaan yang terjadi dengan jumlah penjualan. 

4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisis untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 

mengetahui sebab-sebab perubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 

5. Analisis sumber dan penggunaan kas, adalah suatu analisis untuk mengetahui 

sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-

sumber serta penggunaan uang kas, selama periode tertentu. 

6. Analisis rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari 

pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisis perubahan laba kotor, adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-

sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang 

lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dianggarkan 

untuk periode tersebut. 

8. Analisis break-even, adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut 

tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. 
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Dengan Analisis break-even, akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau 

kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. 

2.8. Analisis Rasio Keuangan Sebagai Pengukur Kinerja Keuangan 

Analisis keuangan mencakup penilaian keadaan keuangan perusahaan baik 

yang telah lampau, saat sekarang, maupun memproyeksikan hasil yang akan datang.  

Munawir, S. (2002:37) mengatakan bahwa analisis rasio adalah suatu metode analisis 

untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba 

secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

Lev dalam S. Munawir (2002:69), mengklasifikasikan operasi perusahaan ke 

dalam profitability ratios, short-term solvency (liquidity) ratios, long-term solvency 

ratios dan efficiency (turn over) ratios. 

Weston dan Copeland (1995:237) melakukan tiga pengelompokan atas 

analisis keuangan: ukuran kinerja, ukuran efisiensi operasi, dan ukuran kebijakan 

keuangan. 

Ukuran kinerja di analisis dalam tiga kelompok: 

a. Profitabilitas, mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil 

pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. 

b. Pertumbuhan, mengukur kemampuati perusahaan untuk mempertahankan 

posisi ekonomisnya dalam pertumbuhan perekonomian atau pasar produk 

tempatnya beroperasi. 

c. Penilaian, mengukur kemampuan manajemen untuk mencapai nilai-nilai pasar 

yang melebihi pengeluaran kas. 
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Ukuran efisiensi operasi di analisis dalam 2 kelompok: 

a. Manajemen aktiva dan investasi, mengukur efektivitas keputusan-keputusan 

investasi perusahaan dan pemanfaatan sumber dayanya. 

b. Manajemen biaya, mengukur bagaimana masing-masing elemen biaya 

dikendalikan. 

Ukuran kebijakan keuangan dibagi dalam 2 kelompok: 

a. Rasio leverage mengukur tingkat sejauh mana aktiva perusahaan telah 

dibiayai oleh penggunaan hutang. 

b. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya yang jatuh tempo. 

Atmaja, L. S. (2002:415), menggolongkan ratio keuangan dalam 5 jenis: 

a. Leverage Ratios, memperlihatkan berapa hutang yang digunakan perusahaan 

dengan mengukur debt ratio, time interest earned ratio, cash coverage ratio. 

b. Liquidity Ratios, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo dengan mengukur current ratio, quick 

ratio, cash ratio. 

c. Efficiency Ratios, mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivanya 

dengan mengukur inventory turnover ratio, daya sales outstanding, fixed 

asset turnover, total asset turnover. 

d. Profitability Ratios, mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dengan mengukur ROA, ROE, profit  margin, basic earning power. 



 
 

35

e. Market-value Ratios, memperlihatkan bagaimana perusahaan dinilai oleh 

investor dipasar modal dengan mengukur price earnings ratio, dividend yield, 

market to book ratio. 
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2.9.  Kerangka Pikir 

     Gambar 2.1.  
  Kerangka pikir 
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2.10. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan penelitian terdahulu serta teori-teori yang telah dikemukakan, 

maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut : 

1. Investasi TI yang terdiri dari Infrastruktur TI, Pelatihan, Perbaikan dan 

Pemeliharaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

pendapatan. 

2. Infrastruktur TI berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan 

3. Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan 

4. Perbaikan dan Pemeliharaan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

pendapatan 

5. Pelatihan memiliki pengaruh dominan terhadap pertumbuhan pendapatan 

perbankan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah explanatory research karena dilakukan untuk 

menjelaskan pengaruh variabel independen (efisiensi biaya TI) dengan variabel 

dependen (Pertumbuhan Pendapatan). Menurut pendapat Singarimbun dan  

Effendi (1995:5), jenis penelitian penjelasan (eksplanatory research) adalah 

menyoroti hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan sebelumnya dengan fokus terletak pada penjelasan hubungan antar 

variabel. 

3.2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat extended replication, artinya penelitian ini bersifat 

mengembangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wiyani (2007) dan 

Kudyba dan Vitaliano (2003). Dilakukan pengembangan dengan menambahkan 

variabel yang tidak digunakan pada penelitian sebelumnya dan penelitian 

dilakukan pada periode yang berbeda. 

3.3. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di BEI, sedangkan pengambilan datanya dilakukan di 

pojok BEI Universitas Brawijaya Malang. 

3.4. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah perbankan badan usaha milik negara (BUMN) 

yang terdaftar di BEI pada tahun 2003 hingga 2008. 
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3.5. Periode Penelitian 

Periode penelitian yaitu pada tahun 2003 hingga 2008. 

3.6 Populasi dan Sampel 

 Menurut Nazir (2003:271), populasi adalah kumpulan dari individu 

dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut 

dinamakan variabel. Populasi pada penelitian ini adalah perbankan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode 2003-

2008. Berikut adalah perbankan BUMN yang menjadi populasi dalam penelitian 

ini antara lain :  

Tabel 3.1  
Daftar Populasi Perbankan BUMN 

 
No Nama Bank 

1. PT Bank Negara Indonesia Tbk 

2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 

3. PT Bank Mandiri Tbk 

4. PT Bank Ekspor Indonesia Tbk 

5. PT Bank Tabungan Negara Tbk 

                       Sumber : Pojok Bursa Efek Indonesia 

 

Menurut Nazir (2003:271), sampel adalah bagian dari populasi. Survei 

sampel adalah suatu prosedur pengambilan sebagian sampel dari populasi untuk 

menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi sampel. Pada penelitian 

ini pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan non probability random 

sampling (secara tidak acak), menggunakan metode purposive sampling, yaitu 
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melakukan pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan 

tujuan penelitian. 

Kriteria-kriteria yang digunakan adalah bahwa perbankan tersebut: 

- Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

- Menerbitkan laporan keuangan selama tahun 2003-2008. 

- Menerbitkan Biaya di bidang TI. 

- Melaporkan biaya TI dalam laporan keuangannya pada tahun 

pengamatan. 

Dengan menggunakan kriteria-kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 

3 perbankan yaitu   

Tabel 3.2  
Daftar Sampel Perbankan BUMN 

No Nama Bank 

1. PT Bank Negara Indonesia Tbk 

2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 

3. PT Bank Mandiri Tbk 

                       Sumber : Pojok Bursa Efek Indonesia 

3.7. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Indriantoro, N. (1999:147), data sekunder merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang dipakai didalam 

penelitian ini adalah berupa laporan keuangan perbankan. Data ini dapat diperoleh 
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dari Bursa Efek Indonesia (BEI), internet dan lain-lain. Sedangkan Sumber data 

dari penelitian ini berasal dari Laporan Keuangan Perbankan periode 2003-2008. 

3.8. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan salah situ langkah terpenting, dalam 

proses penelitian karena data yang diperoleh merupakan penunjang keberhasilan 

penelitian. Teknik pengambilan data yang dipergunakan adalah dokumentasi. 

Menurut Sugiyono (2006:156), metode dokumentasi dilakukan dengan cara 

mengadakan pencatatan terhadap dokurmen-dokumen dan data yang dapat 

menunjang. Metode ini bertujuan untuk  mengetahui data keuangan dan 

perkembangan perusahaan. 

3.9. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.9.1.  Identifikasi Variabel 

  Variabel variabel yang d idenftifikasi dalam penelitian ini adalah 

1. Variabel Dependen (Y)  

Variabel Dependen (variabel terikat) adalah tipe variabel yang dijelaskan 

atau dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas, dalam 

penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Pertumbuhan 

Pendapatan. 

2. Variabel Independen (X) 

Variabel independen atau variabel bebas adalah tipe variabel yang 

menjelaskan atau mempengaruhi variabel independen atau variabel terikat, 

dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Efisiensi 

Biaya Teknologi Informasi (TI) 
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3.9.2.   Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan. Yaitu variabel 

dependen (Y) dan variabel independen (X). Variabel dependen (Y) pada 

penelitian ini adalah variabel pertumbuhan pendapatan. 

- Y : Pertumbuhan Pendapatan. 

Pertumbuhan pendapatan merupakan tingkat perubahan pendapatan per 

tahun. Diperoleh dari pendapatan tahun ini dikurangi pendapatan dari tahun 

sebelumnya kemudian dibagi dengan pendapatan tahun sebelumnya. (Hu dan 

Plant dalam Wiyani(2007)). 

Sedangkan variabel independennya (X) adalah Efisiensi biaya TI, terdiri 

dari: 

- X1 = Biaya Teknologi Informasi. 

Pertumbuhan Biaya Teknologi Informasi, merupakan perubahan biaya 

perolehan hardware dan software, dan biaya telekomunikasi, tanpa mencakup 

biaya pemeliharaan dan perbaikan. Menurut Kudyba dalam Wiyani(2007), 

Pertumbuhan Biaya Teknologi Informasi diperoleh dari biaya teknologi informasi 

tahun ini dikurangi dengan biaya teknologi informasi dari tahun sebelumnya 

dibagi dengan biaya teknologi informasi tahun sebelumnya.  

- X2 = Biaya Pelatihan. 

Pertumbuhan Biaya Pelatihan merupakan perubahan biaya pelatihan yang 

dikeluarkan oleh perbankan untuk keperluan pelatihan karyawan perbankan. 

Pertumbuhan biaya pelatihan diperoleh dari biaya pelatihan tahun ini dikurangi 

biaya pelatihan tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan biaya pelatihan tahun 

sebelumnya. ( Munawir (2002)) 
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- X3 = Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan. 

Pertumbuhan Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan merupakan perubahan 

biaya perbaikan dan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh perbankan untuk 

keperluan Perbaikan dan Pemeliharaan perbankan. Diperoleh dari biaya 

perbaikan dan pemeliharaan tahun ini dikurangi dengan biaya perbaikan dan 

pemeliharaan tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan biaya perbaikan 

dan pemeliharaan tahun sebelumnya. ( Munawir (2002)) 

3.10. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen adalah regresi berganda. Analisis regresi 

merupakan alat analisis statistik yang berguna untuk mengetahui prediktor 

terhadap kriteriumnya. Pengaruh ini diwujudkan dari besarnya nilai pengaruh 

dalam bentuk persentase. Analisis regresi berguna untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel bebas dinamakan, 

prediktor dan disimbolkan dengan X, sedangkan variabel terikat dinamakan 

kriterium atau variabel dependen dan disimbolkan dengan Y. Regresi berganda 

adalah pengaruh yang didapatkan dari dua atau lebili prediktor. 

Menurut Dajan, A. (1984:399) analisis regresi berganda didasarkan pada 3 

asumsi: 

a. Distribusi probability bersyarat variabel dependen dengan serangkaian 

variabel independen mengikuti poly normal atau kurang lebih normal. 

b. Distribusi bersyarat variabel dependen bagi tiap kombinasi variabel 

independen memiliki varian lama. 

c. Nilai-nilai variabel dependen harus independen satu dengan lainnya. 
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Sedangkan model regresi berganda menurut Simamora (2005:43) adalah: 

Y= a + b1x1 + b2x2 +.... + bnxn 

Keterangan: 

Y = variabel dependen 

x1 = variabel independen ke-1 

x2 = variabel independen ke-2 

xn = variabel independen ke-n 

a   = konstanta 

b1  = nilai koefisien beta ke-1 

b2 = nilai koefisien beta ke-2 

bn = nilai koefisien beta ke-n 

Berdasarkan rumus regresi berganda di atas, maka model regresi berganda 

yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + e 

Keterangan : 

Y             = pertumbuhan pendapatan 

a              = konstanta 

b1-b3 = nilai koefisien beta  

X1 = variabel biaya TI 

X2 = variabel biaya pelatihan 

X3 = Variabel biaya Perbaikan dan Pemeliharaan 

e = standar Error (variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model) 
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3.11. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mendapatkan parameter-parameter estimasi dari model dinamis, 

digunakan metode penaksiran OLS (Ordinary Least Square). Hal ini perlu 

dilakukan karena jika model yang diuji tidak terbebas dari uji asumsi klasik, maka 

model menjadi kurang baik untuk digunakan memprediksi variabel. Penggunaan 

metode ini disertai dengan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Asumsi-asumsi 

tersebut yaitu 

 

3.11.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan urtuk mengetahui apakah residual yang 

diteliti berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual berdistribusi normal 

merupakan suatu kurva berbentuk lonceng yang kedua sisinya melebar sampai 

tidak terhingga. Distribusi data tidak normal karena terdapat nilai ekstrem dalam 

data yang diambil. 

Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak adalah 

dengan menggunakan histogram regression residual yang sudah distandarkan. 

Serta menggunakan analisis kai kuadrat (x2) dan kolmogorov-smirnov. 

Menurut Suliyanto (2005: 71), kurva nilai residual terstandardisasi 

dikatakan menyebar dengan normal apabila: 

- nilai kolmogorov-smirnov Z ≤  Z tabel; atau 

- nilai asymp. Sig. (2-tailed) > α. (α = 0,05) 

3.11.2. Uji Multikolinearitas 

Menurut Sritua Arif (1993:23), multikolinearitas atau independensi ialah 

situasi adanya korelasi variabel–variabel bebas di antara satu dengan yang 



 
 

46

lainnya. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah antara sesama prediktor 

mempunyai hubungan. Jika sesama prediktor mempunyai hubungan yang kuat 

berarti antar prediktor tidak independen. 

Uji multikolinieritas diketahui dari nilai variance inflation factor (VIF) 

untuk masing-masing prediktor. Suatu variabel dinyatakan terbebas dari 

multikolinieritas apabila nilai VIF tidak melebihi nilai 10 (VIF < 10). 

3.11.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi, beranggapan bahwa nilai residual pada pengamatan satu 

tidak berkorelasi terhadap residual dari pengamatan lainnva. Autokorelasi yang 

positif akan mengganggu model karena memperkecil nilai pengaruhnya. Uji 

autokorelasi dapat diketahui dari nilai Durbin-Watson (DW). jika nilai DW hitung 

lebih besar dari nilai DU pada tabel DW (yang disajikan pada tabel 3.1), maka 

disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Hipotesis yang di uji dan dibuktikan 

adalah: 

Ho = tidak terdapat autokorelasi positif dalam regresi 

Tabel 3.3  
Tabel Keputusan 

 
DW Kesimpulan 

< DL Ada autolorelasi 
DL < DW < DU Tanpa kesimpulan 

 
DU < DW < 4-DU fidak ada autokorelasi 
4-DU < DW < 4-DU Tanpa kesimpulan 

> 4-DL Ada autolorelasi 

(Sumber: Suliyanto, 2005:71) 
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3.11.4. Uji Heteroskesiditas 

Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat dari hasil uji regresi pada SPSS 12 for 

Windows, yaitu dengan cara membuat Scatterplot  dari Regression Studentized 

Residual  dengan memasukkan variabel SRESID pada 0sumbu Y. dan 

memasukkan variabel ZPRED pada sumbu X. Nilai yang terbebas dari 

heterokedastisitas akan terlihat dari Scatterplot dengan tidak mempunyai pola 

yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, sedangkan bila terjadi gejala heterokedastisitas maka data akan 

membentuk pola tertentu yang teratur dimana data akan tampak bergelombang 

dengan pola melebar menjadi menyempit 

3.12. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis secara statistik yang digunakan adalah dengan 

pendekatan uji signifikansi untuk memeriksa apakah suatu hipotesis null (Ho) 

diterima atau ditolak. Keputusan untuk menerima atau menolak Ho dibuat atas 

dasar nilai statistik (uji t dan uji F) yang diperoleh dari hasil perhitungan, 

kemudian dibandingkan dengan nilai tabel dan pada derajat bebas tertentu. 

Pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap parameter adalah sebagai 

berikut: 

a. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Untuk mengetahui koefisien regresi signifikan ,atau tidak, maka 

digunakan F tes dengan rumus: 
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Keterangan: 

F  = pendekatan distributor probabilitas 

k  = jumlah variabel bebas 

R  =koefisien determinasi 

n  = jumlah sampel 

Prediksi variabel independen untuk variabel dependen adalah benar jika 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

Ho = 0;berarti tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X1 dan X2 

terhadap variabel Y. 

Ho ≠ 0;berarti terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X1 dan X2 

terhadap variabel Y. 

Kriteria pengujian: 

- Level of significance (α) = 0,05 

- Degree of freedom = (k-1) (n-k) 

- Ho diterima, jika F hitung ≤ F tabel, atau sig. > α 

- Ha diterima, jika F hitung > F tabel, atau sig. ≤ α 

b. Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan 

secara individu antara variabel dependen dengan variabel independen. Rumus 

yang digunakan, untuk melakukan uji t sebagai berikut: 
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Keterangan: 

βi = koefisien b ke-i 

Sbi = standard error koefisien b ke-i 

Prediksi variabel independen untuk variabel dependen adalah benar jika 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

Ho  = 0: berarti tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel X1 dan X2 

terhadap variabel Y. 

Ha ≠ 0: berarti terdapat pengaruh secara parsial,antara variabel X1 dan X2 terhadap 

variabel Y. 

Kriteria pengujian: 

- Level of significance (α) = 0,05 

- Degree of freedom = (n-k) 

- Ho diterima, jika t hitung ≤ t tabel, atau sig. > a 

- Ho diterima, jika t hitung > t tabel, atau sig. ≤ a 

c. Uji Standardized Coefficient (β) 

Besarnya koefisien regresi. tidak dapat digunakan untuk membandingkan 

variabel mana yang memberikan pengaruh dominan. Untuk dapat 

membandingkan variabel yang memberikan pengaruh dominan digunakan 

koefisien regresi yang distandardisasi (β). 

Kriteria pengujian : 

- jika βxn ≤ βxn-1 , maka variabel βxn memberikan pengaruh dominan 

ditolak. 

- jika βxn ≥ βxn-1 , maka variabel βxn memberikan pengaruh dominan 

diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya 

pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia 

Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. 

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan 

pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada 

beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan 

kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan 

berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan 

sebagimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar 

modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami 

pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan 

pemerintah. 

Pada tanggal 1 Desember 1991 berdirilah PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

dengan 221 perusahaan efek sebagai pemegang sahamnya dengan modal dasar 

sebesar Rp. 15.000.000.000 serta modal disetor Rp. 11.820.000.000. Peresmian 

swastanisasi perseroan dilakukan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 13 Juli 

1992 di Jakarta. Sementara itu Badan Pelaksana Pasar Modal berilbah fungsinya 
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menjadi Badan Pengawas Pasar Modal 

 Tahun 1995 merupakan era baru bagi Bursa Efek Jakarta. Hal ini ditandai 

dengan peluncuran JATS (Jakarta Automated Trading System), yaitu sistem 

otomasi perdagangan efek di BEJ, menggantikan sistem perdagangan manual. 

JATS memungkinkan frekuensi perdagangan saham yang lebih besar dan 

menjamin perdagangan lebih wajar dan transparan. JATS memiliki kapasitas 

untuk memproses hingga 50.000 transaksi per hari dengan kemungkinan 

perubahan kapasitas per hari. Pada tahun 1996, BEJ merencanakan untuk 

memulai sistem perdagangan jarak jauh (remote trading). Sistem perdagangan 

jarak jauh ini membuka kesempatan bagi perusahaan efek untuk daps  

berdagang dari luar Jakarta. Dengan otomasi, likuiditas perdagangan akan 

meningkat dan pelayanan dalam setiap pemesanan akan semakin cepat. 

Disamping itu, penyediaan informasi bertambah akurat, cepat dan meluas. Pada 

tahun 2007 pemerintah mengambil inisiatif untuk menggabungkan bursa efek jakarta 

dengan bursa efek surabaya menjadi bursa efek indonesia 

4.2. Gambaran umum perbankan yang menjadi sampel penelitian 

4.2.1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. 

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di 

Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama 

Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank 

Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia 
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(pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan 

sebagai hari kelahiran BRI. 

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja Pada 

periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 

tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah 

pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan 

kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk 

sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville 

pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia 

Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank 

Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, 

Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian 

berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN 

diintergrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia 

Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. 

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 

1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara 

Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, 

Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara 

Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara 

Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-

undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang 
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Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank 

Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang 

Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank 

yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. 

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan 

kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum. 

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 

7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI 

berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang 

kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah. 

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan 

pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu 

dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. 

Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada 

tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 

8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan 

September sebesar Rp. 20.466 milyar. 

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat 

maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang 

berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor 

Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang(Dalam Negeri), 145 

Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 

1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas 
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Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT,3.705 BRI UNIT dan 357 Pos 

Pelayanan Desa 

4.2.2. Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. 

Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara 

Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh 

Pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat 

pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni 

ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 

Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, 

tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara 

hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari 

Bank Nasional.  

Menyusul penunjukan De Javsche Bank yang merupakan warisan 

dari Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, 

Pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank 

sirkulasi atau bank sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai 

bank pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai 

bank devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. 

Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status 

Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. 

Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih baik dan tuas bagi sektor 

usaha nasional. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian 

sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 
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1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan 

Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai 'BNI 46'. Penggunaan nama 

panggilan yang lebih mudah diingat - 'Bank BNI' - ditetapkan bersamaan 

dengan perubahaan identitas perusahaan tahun 1988. 

Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT 

Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi 

perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar 

modal pada tahun 1996. 

Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan 

kemajuan lingkungan, sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui 

penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke 

masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap 

perbaikan kualitas kinerja secara terus-menerus. 

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai 

digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, 

setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan 'Bank 

BNI' dipersingkat menjadi 'BNI', sedangkan tahun pendirian - '46' - 

digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai 

bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
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4.2.3. Bank Mandiri Tbk. 

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari 

program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintaha 

Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi 

Daya, Bank Dagang Negara, Bank Exim and Bapindo, berganti nama  

menjadi Bank Mandiri. Masing-masing dari keempat legacy bank 

memainkan peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian 

Indonesia.  

Segera setelah merger, Bank Mandiri melaksanakan proses 

konsolidasi secara menyeluruh. Satu dari sekian banyak keberhasilan Bank 

Mandiri yang paling signifikan adalah keberhasilan dalam menyelesaikan 

implementasi sistem teknologi baru. Sebelumnya bank mandiri mewarisi 9 

core banking sistem yang berbeda dari keempat bank. Setelah melakukan 

investasi awal untuk segera mengkonsolidasikan kedalam sistem yang yang 

terbaik, kami melaksanakan sebuah program tiga tahun, dengan nilai 

US$200 juta, untuk mengganti core banking sistem menjadi satu sistem 

yang mempunyai kemampuan untuk mendukung kegiatan consumer 

banking kita yang sangat agresif. Hari ini, infrastruktur IT Bank Mandiri 

memberikan layanan straight-through processing dan interface tunggal 

pada seluruh nasabah.  
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4.3. Hasil Pengujian 

4.3.1. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mendapatkan parameter-parameter estimasi dari model dinamis, 

digunakan metode penaksiran OLS (Ordinary Least Square). Hal ini perlu 

dilakukan karena jika model yang diuji tidak terbebas dari uji asumsi klasik, 

maka model menjadi kurang baik untuk digunakan, memprediksi variabel. 

Penggunaan metode ini disertai dengan asumsi-asumsi yang mendasarinya. 

Asumsi-asumsi tersebut yaitu: 

4.3.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetehui apakah residual yang 

diteliti berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual berdistribusi normal merupakan 

suatu kurva berbentuk lonceng yang kedua sisinya melebar sampai tidak terhingga. 

Distribusi data tidak normal karena terdapat nilai ekstrem dalam data yang 

diambil. 

Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak adalah 

dengan menggunakan histogram regression residual yang sudah distandarkan atau 

menggunakan analisis kai kuadrat dan kolmogorov-smirnov. 

Menurut Suliyanto (2005:71), kurva nilai residual terstandardisasi dikatakan 

menyebar dengan normal apabila: 

• nilai kolmogorov-smirnov Z ≤ Z tabel; atau 

• nilai asymp. Sig. (2-tailed) > α. (α = 0,05) 
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Hasil pengujian dengan menggunakan analisis kolmogorov-smirnov untuk 

membuktikan normalitas data pada variabel dependen (pertumbuhan perjualan) dan 

variabel independen (infrastruktur TI,pelatihan, perbaikan dan pemeliharaan) dapat 

dilihat pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 
Uji Normalitas Distribusi 

Infrastruktur TI, Pelatihan, Perbaikan dan pemeliharaan Terhadap Variabel 
Pertumbuhan Pendapatan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

   
Standardized 

Residual 
N 18 

Normal Parameters(a,b) 
Mean ,0000000 
Std. Deviation ,90748521 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,157 
Positive ,157 
Negative -,154 

Kolmogorov-Smirnov Z ,667 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,766 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
Sumber data: Data Sekunder yang diolah  
 

Hasil dari perhitungan Kolmogorov Smirnov Test antara infrastruktur 

TI,pelatihan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap variabel pertumbuhan 

pendapatan, menunjukkan bahwa nilai asympt. Sig. (2-tailed) adalah 0,766. Hal 

ini menunjukkan bahwa kurva nilai residual terstandardisasi menyebar dengan 

normal karena nilai asympt. Sig.(2-tailed) 0,766 > 0,05 (a = 0,05). 

4.3.1.2. Uji Multikolinearitas. 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah antara sesama 

prediktor mempunyai hubungan. Jika sesama, prediktor mempunyai hubungan yang 
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kuat berarti antar prediktor tidak independen. Untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas dapat dilihat dari Value Inflation Factor (VIF). Apabila nilai 

VIF > 10 maka terjadi multikolinearritas. Sebaliknya apabila VIF < 10 maka tidak 

terjadi multikolinearitas. 

Pada penelitian ini diperoleh VIF untuk variabel infrastruktur TI,pelatihan, 

perbaikan dan pemeliharaan terhadap variabel pertumbuhan pendapatan seperti 

pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 
Uji Multikolinearitas Value Inflation Factor (VIF) 

Coefficients  
Variabel VIF Keterangan 

1. infrastruktur TI 

2. Pelatihan 

3. Perbaikan dan 

Pemeliharaan 

3,318 

1,047 

3,362 

Non-Multikolineritas 

Non-Multikolineritas 

Non-Multikolineritas 

 

Sumber data : data sekunder yang diolah  

Dari data diatas terlihat jika seluruh variabel independent terlihat jika seluruh 

data variabel independent, mempunyai nilai VIF yang lebih kecil dari 10, yang berarti 

seluruh variabel independent terbebas diri multikolinearitas. 

4.3.1.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dapat diketahui dari nilai Durbin-Watson (DW.), Jika nilai 

DW hitung lebih besar dari nilai DU pada tabel DW (yang disajikan pada tabel 

4.3), maka disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.  
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T a b e l  4 . 3  
Tabel Keputusan 

 
DW Kesimpulan 

< DL Ada autolorelasi 
DL < DW < DU Tanpa kesimpulan 

DU < DW < 4-DU Tidak ada autokorelasi 

4-DU < DW < 4-DU Tanpa kesimpulan 

> 4-DL Ada autolorelasi 

(Sumber: Suliyanto, 2005:71) 

Berikut ini adalah hasil pengujian autokorelasi antara variabel dependen 

(pertumbuhan pendapatan) terhadap variabel independen (Infrastruktur TI,pelatihan, 

perbaikan dan pemeliharaan) dengan menggunakan Durbin Watson: 

T a b e l  4 . 4  
Pengujian Autokorelasi Variabel Infrastruktur TI,pelatihan, perbaikan dan 

pemeliharaan Terhadap Pertumbuhan Pendapatan 
Model Summary 

  

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,600(a) ,360 ,223 ,10549094 1,791 
a  Predictors: (Constant), perbaikan, pelatihan, ti 
b  Dependent Variable: pertumbuhan pendapatan 
c. Nilai kritis α=5% untuk pengujian ini adalah (n=18 dan k=3) 
d. sumber data : data sekunder yang diolah  
 

Dari hasil pengujian autokorelasi variabel Infrastruktur TI,pelatihan, 

perbaikan dan pemeliharaan terhadap pertumbuhan pendapatan, dapat disimpulkan 

tidak terdapat autokorelasi di antara model karena nilai Durbin Watson berada di 

antara DU dan 4-DU (1,74 < 1,791 < 2,26). 
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4.3.1.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat dari hasil uji regresi pada SPSS 12 for 

Windows, yaitu dengan cara membuat Scatterplot  dari Regression Studentized 

Residual  dengan memasukkan variabel SRESID pada sumbu Y. dan memasukkan 

variabel ZPRED pada sumbu X. Hasil  uji Heteroskedastisitas dapat dilihat  pada 

gambar 4.1 sebagai berikut 

Gambar 4. 1 
Plot Heteroskidestisitas 
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Dependent Variable: pertumbuhan penjualan

Scatterplot

 
 
sumber data : data sekunder yang diolah 

Dari gambar diatas maka nilai yang terbebas dari heterokedastisitas akan 

terlihat dari Scatterplot dengan tidak mempunyai pola yang jelas, serta titik-titik yang 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sedangkan bila terjadi gejala 

heterokedastisitas maka data akan membentuk pola tertentu yang teratur dimana data 

akan tampak bergelombang dengan pola melebar menjadi menyempit, berdasarkan 

grafik di atas, terlihat jika titik-titik menyebar secara acak, dan tidak membentuk 

sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada 
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sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi gejala Heterosdedastisitas pada model regresi, 

sehingga model regresi layak dipakai. 

4.3.2. Analisis Data dan Interpretasi 

Untuk mengolah data dengan menggunakan regresi linear, dilakukan 

beberapa tahapan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen 

infrastruktur TI,pelatihan, perbaikan dan pemeliharaan) dan variabel dependen 

(pertumbuhan pendapatan). Hasil regresi dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini: 

T a b e l  4 . 5  
Hasil Analisis Regresi Antara Variabel Infrastruktur TI,pelatihan, perbaikan 

dan pemeliharaan 
Terhadap Variabel Pertumbuhan Pendapatan 

 

Variabel Unstandardized
Coefficients (β)

T hitung Sig. Keterangan 

(Constant) 0,130 3,823 0,02 Signifikan 

Infrastruktur TI 0,018 0,585 0,568 Tidak Signifikan

Pelatihan 0,129 2,,360 0,033 Signifikan 

Perbaikan dan 
Pemeliharaan 

0,031 0,193 0,850 Tidak Signifikan

R = 0,600
R Square = 0,360
Adjusted R Square = 0,223
F hitung = 2,629
F tabel = 4,30
Sign. F = 0,091
α = 0,05 
Sumber data : data sekunder yang diolah 
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Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah: 

Y = a +b1xI
 + b2x2 + b3x3+ e 

Y = 0,130 + 0,018 infrastruktur TI + 0,129 pelatihan + 0,031 perbaikan dan 

pemeliharaan + e  

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah: 

1. a = 0,130 

Nilai konstan ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada indikator efisiensi biaya 

TI yang tercermin pada (infrastruktur TI, Pelatihan, perbaikan dan pemeliharaan = 

0) maka besarnya pertumbuhan pendapatan akan meningkat sebesar 0,130. Dengan 

kata lain, besarnya pertumbuhan pendapatan akan meningkat 13 % sebelum atau 

tanpa adanya variabel dependen yang tercermin pada (infrastruktur 

TI,pelatihan, perbaikan dan pemeliharaan = 0). 

2. b1 = 0,018 

Nilai parameter atau koefisien regresi b1 ini menunjukkan bahwa setiap 

variabel indikator efisiensi biaya TI pada indikator infrastruktur TI meningkat 1 %, 

maka besarnya pertumbuhan pendapatan akan meningkat sebesar 0,018 % atau 

dengan kata lain setiap peningkatan pertumbuhan pendapatan dibutuhkan 

variabel indikator efisiensi biaya TI pada indikator infrastruktur TI sebesar 

0,018 dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (pelatihan, perbaikan 

dan pemeliharaan = 0) atau Ceteris Paribus. 

3. b2 = 0,129 

Nilai parameter atau koefisien regresi b2 ini menunjukkan bahwa setiap 

variabel indikator efisiensi biaya TI pada indikator pelatihan meningkat 1 %, maka 
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besarnya pertumbuhan pendapatan akan meningkat sebesar 0,129 % atau 

dengan kata lain setiap peningkatan pertumbuhan pendapatan dibutuhkan 

variabel indikator efisiensi biaya TI pada indikator pelatihan sebesar 0,129 dengan 

asumsi variabel bebas yang lain tetap (infrastruktur TI, perbaikan dan 

pemeliharaan = 0) atau Ceteris Paribus. 

4. b3 = 0,031 

Nilai parameter atau koefisien regresi b2 ini menunjukkan bahwa setiap 

variabel indikator efisiensi biaya TI pada indikator pelatihan meningkat 1 %, maka 

besarnya pertumbuhan pendapatan akan meningkat sebesar 0,129 % atau 

dengan kata lain setiap peningkatan pertumbuhan pendapatan dibutuhkan 

variabel indikator efisiensi biaya TI pada indikator pelatihan sebesar 0,129 dengan 

asumsi variabel bebas yang lain tetap (infrastruktur TI, pelatihan = 0) atau 

Ceteris Paribus. 

4.3.3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis secara statistik yang digunakan adalah dengan 

pendekatan uji signifikansi untuk memeriksa apakah suatu hipotesis null (Ho) 

diterima atau ditolak. Keputusan untuk menerima atau menolak Ho dibuat atas 

dasar nilai statistik (uji t dan uji F) yang diperoleh dari hasil perhitungan, 

kemudian dibandingkan dengan nilai tabel dan pada derajat bebas tertentu. Pengujian 

hipotesis yang dilakukan terhadap parameter adalah sebagai berikut: 
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1. Uji F  

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Untuk mengetahui koefisien regresi signifikan atau tidak maka digunakan 

F test dengan rumus: 

 

Keterangan: 

F = pendekatan distributor probabilitas 

k = jumlah variabel bebas 

R =koefisien determinasi 

n  =jumlah sampel 

Prediksi variabel independen untuk variabel dependen adalah benar jika 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

Ho = 0: berarti tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X1, X2 dan 

X3 terhadap variabel Y. 

Ha ≠ 0: berarti terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X1, X2 dan X3 

terhadap variabel Y. 

Kriteria pengujian: 

Level of significance (α) = 0,05 

Degree of freedom = (k-1) (n-k) 

Ho diterima, jika F hitung < F tabel, atau sig. > a 
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Ha diterima, jika F hitung > F tabel, atau sig. < a 

Hasil dari pengujian parameter koefisien regresi berganda secara simultan (uji 

f) .antara variabel infrastruktur TI,pelatihan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap 

pertumbuhan pendapatan ditunjukkan pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6. Uji F 
ANOVA 

  
 

Model  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,088 3 ,029 2,629 ,091(a)
  Residual ,156 14 ,011    
  Total ,244 17     

a  Predictors: (Constant), perbaikan dan pemeliharaan, pelatihan, infrastruktur TI 
b  Dependent Variable:pertumbuhan pendapatan 
c. sumber data : data sekunder yang diolah 

 
Hipotesis: 

Ho = 0: tidak terdapat pengaruh secara simultan antara infrastruktur TI,pelatihan, 

perbaikan dan pemeliharaan terhadap pertumbuhan pendapatan. 

Ha≠0: terdapat pengaruh secara simultan antara infrastruktur TI,pelatihan, 

perbaikan dan pemeliharaan terhadap pertumbuhan 

pendapatan. 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas nilai Fhitung (2,629) < dari Ftabel (4,30), atau 

sig. 0,091 > 0,05, maka Ho diterima atau dengan kata lain variabel infrastruktur 

TI,pelatihan, perbaikan dan pemeliharaan secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan. 

2. Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan 

secara individu antara variabel dependen dengan variabel independen. Rumus yang 
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digunakan untuk melakukan uji t sebagai berikut: 

   

Keterangan: 

Βi = Koefisien b ke-i 

Sbi = Standard error koefisien b ke-i 

Prediksi variabel independen untuk variabel dependen adalah benar jika 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

Ho = 0: berarti tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel X1, X2 dan 

X3 terhadap variabel Y. 

Ha ≠ 0: berarti terdapat pengaruh secara parsial antara variabel X1, X2 dan X3 

terhadap variabel Y. 

Kriteria pengujian: 

Level of significance (a) = 0,05 

Degree of freedom = (n-k) 

Ho diterima, jika t hitung ≤ t tabel, atau sig. > a 

Ha diterima, jika t hitung > t tabel, atau sig. ≤ a 

Hasil dari pengujian parameter koefisien regresi berganda secara parsial 

(Uji T) antara variabel infrastruktur TI,pelatihan, perbaikan dan pemeliharaan 

terhadap, pertumbuhan pendapatan ditunjukkan pada tabel 4.7 berikut: 
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Tabel 4.7. Uji t 
Coefficients  

 
 

Model 
 

  
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
  

Sig. 
  B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,130 ,034  3,823 ,002
  Ti ,018 ,031 ,228 ,585 ,568
  pelatihan ,129 ,055 ,516 2,360 ,033
  perbaikan ,031 ,159 ,075 ,193 ,850

a  Dependent Variable: pertumbuhan pendapatan 
b. sumber data : data sekunder yang diolah 

Hipoteis: 

Ho= 0: tidak terdapat pengaruh secara parsial antara infrastruktur TI,pelatihan, 

perbaikan dan pemeliharaan terhadap pertumbuhan pendapatan. 

Ho≠ 0:terdapat pengaruh secara parsial antara infrastruktur TI,pelatihan, 

perbaikan dan pemeliharaan terhadap pertumbuhan pendapatan. 

Dari tabel 4.7 di atas diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Untuk variabel infrastruktur TI, nilai sig. 0,568 > 0,05, maka Ho diterima atau 

dengan kata lain variabel infrastruktur TI secara parsial berpengaruh tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan. 

2. Untuk variabel pelatihan, nilai sig. 0,033 < 0,05, maka Ho ditolak atau 

dengan kata lain variabel pelatihan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan. 

3. Untuk variabel pelatihan, nilai sig. 0,850 > 0,05, maka Ho ditolak atau 

dengan kata lain variabel perbaikan dan pemeliharaan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan. 
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3. Uji Standardized Coefficient (β) 

Untuk dapat membandingkan variabel yang memberikan pengaruh 

dominan  digunakan koefisien regresi yang distandardisasi (beta). 

Kriteria pengujian: 

• Jika βxn≤ βxn-1 maka variabel βxn memberikan pengaruh dominan ditolak. 

• Jika βxn≥ βxn-1 maka variabel βxn memberikan pengaruh dominan diterima.  

 Hasil standardized coefficient antara infrastruktur TI,pelatihan, 

perbaikan dan pemeliharaan terhadap pertumbuhan pendapatan ditunjukkan pada 

tabel 4.8 berikut: 

Tabel  4 .8 .  Uj i  S tandardized  Coef f i c i ent  

 
Model 

   
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
  

Sig. 
  B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,130 ,034  3,823 ,002
  ti ,018 ,031 ,228 ,585 ,568
  pelatihan ,129 ,055 ,516 2,360 ,033
  perbaikan ,031 ,159 ,075 ,193 ,850

a  Dependent Variable: pertumbuhan pendapatan 
b. sumber data : data sekunder yang diolah 

 
Dari tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa beta untuk infrastruktur TI 

sebesar 0,228, beta untuk pelatihan adalah 0,516 dan beta untuk 

perbaikan dan pemeliharaan adalah 0,075 . Karena variabel infrastruktur 

TI dan variabel perbaikan dan pemeliharaan tidak signifikan pada tingkat 

probabilitas 0,05, sedangkan variabel pelatihan signifikan pada tingkat 

probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat variabel yang 

memberikan pengaruh dominan terhadap pertumbuhan pendapatan, yaitu variabel 

pelatihan. 
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4.3.4. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari pengujian dapat disimpulkan bahwa variabel efisiensi biaya TI yang 

terdiri dari infrastruktur TI,pelatihan, perbaikan dan pemeliharaan secara simultan 

atau secara bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

pendapatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji F pada variabel 

independen (infrastruktur TI,pelatihan, perbaikan dan pemeliharaan) terhadap 

variabel dependen (pertumbuhan pendapatan) yang lebih kecil dari nilai probabilitas 

(a = 0,05). 

Dari hasil uji F, diperoleh kesimpulan bahwa dua variabel 

efisiensi biaya TI (infrastruktur TI, perbaikan dan pemeliharaan) secara parsial 

berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan, sedangkan 

satu variabel efisiensi biaya TI (pelatihan) berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan pendapatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

signifikansi uji t pada variabel independen (infrastruktur TI, perbaikan dan 

pemeliharaan) terhadap variabel dependen (pertumbuhan pendapatan) yang lebih 

kecil dari nilai probabilitas (a = 0,05), sedangkan untuk nilai signifikansi uji t pada 

variabel independen (pelatihan) terhadap variabel dependen(pertumbuhan 

pendapatan) ditunjukkan dengan nilai yang lebih besar dari nilai 

probabilitasnya (a=0,05). 

Sedangkan dari hasil data yang peroleh dari tahun penelitian 2003 

hingga 2008 mengalami perubahan yang sangat berfluktuasi, dilihat dari data 

sampel(lampiran ke-1 dan lampiran ke-2) kolom pendapatan dan kolom biaya 

yaitu : 
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Tabel 4.9.  
Pertumbuhan Pendapatan 

(dalam Jutaan Rupiah) 

Tahun/Bank 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
BNI 1.882.377 -69990 561812 90900 2444452 
BRI 2.679.506 1730681 1352413 2907217 2954482 

MANDIRI 1458961 -510724 2954482 2440685 2498679 
Rata-rata 2.006.948 383.322 1.622.902 1.812.934 2.632.538 

sumber data : data sekunder yang diolah 
 
 
 

Tabel 4.10.  
Pertumbuhan Biaya  

(dalam Jutaan Rupiah) 

Tahun/Bank 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Pertumbuhan Infrastruktur TI 

BNI 63.681 13.121 58.173 -6.919 -80.951
BRI 240.943 108.173 -319.425 64.027 56.814 

MANDIRI 43.519 17.594 -84.992 -25.549 24.554 
Pertumbuhan Pelatihan 

BNI 91.395 -36.604 46.367 7.573 -942 
BRI 19.074 10.058 20.024 -1.140 34.914 

MANDIRI 27.345 2.187 5.252 117.519 -9.253 
Pertumbuhan Perbaikan dan Pemeliharaan 

BNI 29.947 18.690 25.797 -5.754 9.006 
BRI 114.685 -13.908 56.407 54.364 58.438 

MANDIRI 88.612 -30.570 29.545 -14.910 31.523 
 

Rata-rata 119.866,83 14.790,16 -27.142 31.535,16 20.683,83 
sumber data : data sekunder yang diolah 

 
Ada berbagai macam penyebab perubahan kondisi umum perbankan 

indonesia, salah satunya adalah kontraksi moneter yang dipicu hiperinflasi 

yang membawa banyak korban terhadap perbankan itu sendiri, jika pada 

tahun 2003-2004 pertumbuhan pendapatan sebelumnya  sebesar Rp.2.006.948 

juta mengalami penurunan yang sangat drastis ditahun 2004-2005 
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pertumbuhan pendapatan sebesar Rp.383.322 juta, penyebab lain adalah pada 

tahun 2005 terjadi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang secara 

psikologis mengganggu perbankan indonesia. Akibat naiknya harga BBM 

tersebut, perbankan indonesia kesulitan untuk menyalurkan kredit kepada 

masyarakat. Sehingga pihak perbankan lebih memilih untuk menyimpan dana 

pihak ketiga(DPK) pada sertifikat Bank indonesia(SBI) . pada tahun 2005-

2006 terjadi pertumbuhan pendapatan sebesar Rp.1.622.902 juta, tahun 2006-

2007 terjadi pertumbuhan pendapatan sebesar Rp.1.812.934 juta dan tahun 

2007-2008 terjadi pertumbuhan pendapatan sebesar Rp.2.632.538 juta, terjadi 

kenaikan pertumbuhan pertahunnya, hal ini disebabkan perbankan sudah 

dapat memperbaiki kinerja dalam menanggulangi dampak inflasi yang 

berkepanjangan bagi perbankan, sehingga pihak perbankan berani 

memindahkan kebijakannya dari menyimpan dananya kepihak ketiga, 

kemudian mengalihkannya kepada penyaluran kredit kepada masyarakat, 

sehingga potensi ini yang mengakibatkan pertumbuhan pendapatan perbankan 

menjadi naik. 

Pada tabel 4.9 dan tabel 4.10 diperoleh perbandingan antara 

pertumbuhan pendapatan perduatahun dengan pertumbuhan biaya 

perduatahun , tahun 2003-2004 terjadi pertumbuhan pendapatan sebesar 

Rp.2.006.948 juta  dan pertumbuhan biaya sebesar Rp.119.866,83 juta, tahun 

2004-2005 terjadi pertumbuhan pendapatan sebesar Rp.383.322 juta dan 

pertumbuhan biaya sebesar Rp.14.790,16 juta, tahun 2005-2006 terjadi 

pertumbuhan pendapatan sebesar Rp.1.622.902 juta dan pertumbuhan biaya 
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sebesar -27.142 juta, tahun 2006-2007 terjadi pertumbuhan pendapatan 

sebesar Rp.1.812.934 juta dan pertumbuhan biaya sebesar Rp.31.535,16 juta, 

tahun 2007-2008 terjadi pertumbuhan pendapatan sebesar Rp.2.632.538 juta 

dan pertumbuhan biaya sebesar Rp.20.683,83 juta. Hubungan antara biaya 

operasional dan pendapatan operasional dicerminkan oleh rasio biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional(BOPO). Rasio ini menyatakan 

berapa biaya yang harus dikeluarkanuntuk menghasilkan setiap rupiah 

pendapatan, semakin kecil rasio ini semakin efisien untuk bank, ditahun 

2005-2006 berdasarkan sumber dari bank indonesia, biaya yang harus 

ditanggung oleh pihak perbankan mengalami peningkatan 13,3% 

dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebelumnya ditahun 2004-2005 BOPO 

yang hanya 76,64% meningkat menjadi 89,95%. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa bank semakin tidak efisien. 

Sumber utama peningkatan biaya operasi bukan dari peningkatan suku 

bunga. Sebaliknya, biaya dana meningkat dikarenakan peningkatan suku 

bunga simpanan. Tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah perubahan 

portofolio  simpanan dimana share dana murah (giro dan tabungan) menurun, 

sedangkan share  dana mahal (deposito) justru meningkat. Dengan kata lain, 

perbankan indonesia memiliki banyak dana mahal sehingga perbankan 

nasional memiliki biaya operasional yang tinggi.  

Hasil yang diperoleh ini menunjukkan besar kecilnya pengaruh 

infrastruktur TI,pelatihan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap pertumbuhan 

pendapatan . Artinya efisiensi biaya TI kurang dapat meningkatkan pertumbultan 
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pendapatan  secara signifikan maupun secara data. 

a. Pengaruh Biaya TI terhadap pertumbuhan Pendapatan 

Dari laporan tahunan BNI, bank Mandiri, dan bank BRI, sebagian besar 

pendapatan perbankan diperoleh melalui penyaluran kredit komersial, 

penempatan pada bank lain atau Bank Indonesia, yaitu sekitar 80%. Sedangkan 

pendapatan yang diperoleh berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi hanya 

sekitar 10%, yaitu dari produk kredit konsumer dan biaya-biaya yang 

dikenakan atas suatu transaksi yang memanfaatkan teknologi informasi. 

Di antara implementasi teknologi informasi tersebut adalah penggunaan 

mesin ATM (automatic teller machine), internet banking, mobile banking 

dan sebagainya.Namun, peningkatan kualitas layanan tersebut ternyata lebih 

memberikan manfaat kepada nasabah konsumer dibandingkan kepada nasabah 

komersial. Hal ini dapat dilihat dari tingginya dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki 

oleh perbankan dibandingkan dengan tingkat penyaluran kredit. Rendahnya tingkat 

pemanfaatan teknologi informasi, khususnya di Indonesia, membuat 

pendapatan perusahaan yang, diperoleh dari adanya layanan teknologi informasi tidak 

begitu signifikan. Hal ini mungkin disebabkan karena masih rendahnya tingkat 

pengetahuan masyarakat akan teknologi informasi.  

b. Pengaruh Biaya Pelatihan terhadap pertumbuhan Pendapatan 

Dilihat dari dari tingkat pertumbuhan biaya pelatihan (lampiran ke-1) 

sebesar 20 % pertahunnya diikuti dengan kenaikan pertumbuhan pendapatan 

sebesar 21 % tiap tahunnya, sehingga biaya pelatihan yang bertujuan untuk 
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meningkatkan kinerja sumber daya manusia sangat berpengaruh meningkatkan 

pendapatan. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang sangat vital bagi 

suatu instansi, hal ini dikarenakan maju mundurnya suatu instansi disebabkan salah 

satunya oleh baik buruknya kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Didalam 

perbankkan itu sendiri sumberdaya atau juga disebut dengan karyawan memiliki 

kemampuan masing masing, yang dapat diukur dengan kinerja yang mereka berikan 

kepada perbankan selama mereka bekerja untuk meningkatkan kinerja diperlukan 

adanya pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan skill dan kemampuan mereka 

dalam meningkatkan kinerja mereka Kemampuan karyawan yang sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan, merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung 

efektifitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan.  

c. Pengaruh Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan terhadap pertumbuhan 

pendapatan 

Pertumbuhan biaya perbaikan dan pemeliharaan kurang banyak 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan, yaitu perubahan yang selalu berfluktuasi di 

dalam biaya perbaikan dan pemeliharaan  (lampiran 1) sebesar 9 % kurang mampu 

meningkatkan pertumbuhan pendapatan sebesar sebesar 9%,  dari hasil tersebut, 

biaya perbaikan dan pemeliharaan kurang berpengaruh terhadap pertumbuhan 

pendapatan. 

Pada dasarnya sasaran dan tujuan manajemen perbaikan dan pemeliharaan 

sangat tergantung dari misi (hal yang ingin dicapai) oleh suatu instansi. Tentu saja 
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misi ini akan berbeda antara instansi satu dengan instansi lainnya (misalnya misi 

perbankan untuk memperluas dan menambah Automatic Tellet Mechine (ATM)). 

Tujuan perbaikan dan pemeliharaan umumnya hanya untuk memperpanjang usia 

pakai alat. Banyak perbankan yang sudah mempunyai unit khusus untuk penanganan 

perbaikan dan pemeliharaan peralatan maupun fasilitas lainnya. Bagi sebagian 

instansi, masalah perbaikan dan pemeliharaan secara umum selalu dikaitkan dengan 

tanggungjawabnya terhadap produk yang berkualitas, tepat waktu dan mempunyai 

nilai ekonomis yang tinggi.  

Beberapa instansi yang besar bahkan mempunyai misi yang selalu dikaitkan 

dengan aset dan investasi. Jadi kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat dan fasilitas 

lain diperhitungkan sebagai bagian dari aset dan investasi. Oleh karena itu, bagian 

atau unit pemeliharaan & perbaikan merupakan bagian yang sangat penting dari 

organisiasi semacam ini. Tujuan dari perbaikan dan pemeliharaan untuk menjaga 

kualitas khususnya untuk teknologi informasi yang prosesnya dapat mempengaruhi 

pertumbuhan pendapatan, misalnya saja penerapan sistem antrian yang didukung 

dengan sistem yang canggih akan tetapi tidak di imbangi dengan perbaikan dan 

pemeliharaan sistem tersebut, maka akan terjadi kendala yang menyebabkan sistem 

tersebut tidak optimal akibatnya menimbulkan kerugian disisi perbankan itu sendiri 

Salah satu manfaat teknologi informasi (TI) adalah untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan terhadap nasabah. Nasabah yang paling mendapatkan 

manfaat atas peningkatan layanan TI pada perusahaan perbankan adalah nasabah 

DPK (melalui jaringan ATM, mobile banking dan sebagainya). Sedangkan 

nasabah kredit (debitur) belum dapat merasakan manfaat teknologi informasi 
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secara langsung. Hal ini disebabkan karena nasabah kredit lebih memilih 

menggunakan cek atau bilyet giro dalam pencairan dananya. Peningkatan 

layanan dan kemudahan yang diberikan oleh bank membuat DPK semakin 

meningkat. Peningkatan DPK mengakibatkan biaya operasional juga turut 

meningkat. 

4.4 Implikasi  

Terdapat beberapa implikasi yang dapat disimpulakan dari penelitian ini, yaitu 

Variabel infrastruktur TI dan perbaikan serta pemeliharaan berpengaruh tidak 

signifikan baik terhadap pertumbuhan pendapatan sedangkan untuk variabel 

pelatihan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan. Hal ini 

menunjukkan kurang besarnya peran efisiensi biaya TI terhadap pertumbuhan 

pendapatan perusahaan perbankan.  

Dari hasil penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang menyatakan 

bahwa efisiensi biaya TI tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan pendapatan, dengan pertimbangan bahwa biaya teknologi 

informasi sangat diperlukan untuk pertumbuhan pendapatan, sehingga perlu juga 

adanya peningkatan terhadap biaya teknologi informasi yang efisien bertujuan 

untuk memperoleh laba yang lebih tinggi. Menurut Sjandeini dalam Wiyani 

(2007) TI memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dan 

meningkatkan pelayanan. Sedangkan Markus dalam Kudyba dan Vitaliano (2003) 

menyatakan bahwa sistem informasi menghasilkan laporan dan analisis 

perusahaan secara lebih cepat dan akurat. Kudyba dan Hoptroff  dalam 
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Kudyba dan Vitaliano (2003) menyebutkan bahwa teknologi server TI dan 

komputer meningkatkan komunikasi informasi antar perusahaan, dengan 

pemasok, distributor dan rekanan. Sistem ini juga menyediakan informasi yang 

dapat meningkatkan pengetahuan untuk menetapkan strategi secara lebih efektif. 

Dengan berbagai manfaat TI di atas, maka penggunaan TI dalam 

perusahaan patut untuk dipertimbangkan. Namun, penurapan teknologi informasi 

pada suatu perusahaan sebaiknya disesuaikan dengan jenis usaha serta konsep 

yang digunakan oleh perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

Sebagaimana penelitian yang dilakukan Kudyba dan Vitaliano (2003), 

penerapan TI pada industri manufaktur lebih memberikan manfaat dari pada 

penerapan TI pada industri jasa. Dasar pemikiran dari konsep pemasaran adalah 

bahwa kepuasan konsumen akan menimbulkan loyalitas pelanggan. Jika perusahaan 

menggunakan konsep pemasaran, maka efisiensi biaya teknologi informasi dapat 

memberikan manfaat yang cukup besar karena mampu meningkatkan efisiensi 

pelayanan sehingga menimbulkan kepuasan pada pelanggan. Meningkatnya 

kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan akan meningkatkan loyalitas 

pelanggan dan dapat menarik minat nasabah baru. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai bank, penggunaan 

Infrastruktur TI mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah ataupun calon 

nasabah untuk menanamkan dananya pada bank. Namun yang perlu dipertimbangkan 

adalah peningkatan dana pada bank harus diimbangi dengan penyaluran dana yang 

baik, sehingga efisiensi biaya TI dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan 

memberikan manfaat yang lain, jadi bukan hanya sekedar manfaat pelayanan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

 Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada penelitian ini, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Adanya peningkatan pertumbuhan pendapatan tidak disebabkan adanya 

peningkatan biaya teknologi informasi, dikarenakan teknologi informasi 

digunakan sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada para 

customers dalam memberikan rasa aman dan nyaman dalam menyimpan 

dananya di bank  

2. Adanya peningkatan Teknologi Informasi perlu diimbangi dengan sumber 

daya manusia yang mampu menggunakan teknologi informasi dengan benar 

dan efisien sehingga perlu adanya suatu pelatihan yang baik . 

3. Adanya biaya pelatihan yang sangat berperan penting untuk efisiensi biaya 

teknologi informasi, hal ini dikarenakan perlu adanya softskill dalam 

meningkatkan kinerja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan.  

5.2. Saran 

1. Dalam peningkatan suatu sistem informasi didalam dunia perbankan, maka 

perbankan harus meningkatkan pelayanan yang menjamin para nasabahnya 

untuk menyimpan dananya dibank, secara otomatis pihak perbankan 

membutuhkan teknologi informasi yang menjamin keamanan dengan tingkat 
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security yang tinggi, sehingga pihak customers bank itu sendiri tidak berfikir 

untuk memindahkan dananya. 

2. Penggunaan Teknologi Informasi mampu memberikan kepercayaan kepada 

nasabah ataupun calon nasabah untuk menanamkan dananya pada bank. 

Namun yang perlu dipertimbangkan adalah peningkatan dana pada bank harus 

diimbangi dengan penyaluran dana yang baik, sehingga investasi TI dapat 

meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan memberikan manfaat yang lain, 

jadi bukan hanya sekedar manfaat pelayanan 
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