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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Analisa

2.1.1 Pengertian Analisa

Analisa dapat dilakukan terhadap berbagai segi aspek kehidupan manusia,

baik ekonomi, politik maupun hal lainnya. Analisa oleh para ahli diartikan cukup

beragam. Analisa menurut Dale Yoder diartikan sebagai prosedur melalui fakta-

fakta yang berhubungan dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat

secara sistematis (Yoder dalam Mangkunegara, 2001:13). Berdasarkan pendapat

tersebut maka dalam melakukan suatu analisa perlu dilakukan beberapa prosedur

yang berhubungan fakta-fakta yang akan diamati. Adanya prosedur tersebut maka

akan terjadinya pemecahan bagian-bagian dalam melakukan suatu pengamatan.

Pendapat lain mengenai analisa juga diungkapkan oleh Supriyono, sebagai

penelusuran kesempatan atau tantangan atau sumber. Analisa juga melibatkan

pemecahan suatu keseluruhan kedalam bagian-bagian untuk mengetahui sifat,

fungsi dan saling berhubungan antar bagian tersebut (Supriyono, 1990:89).

Analisa sangat diperlukan atau penting karena sifat dari lingkungan sangat

dinamis dan berubah dengan cepat.

Menurut Dale Yoder seperti yang dikutip oleh Mangkunegara, analisis

didefinisikan sebagai: “Prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan

setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis” (Mangkunegara,

2001).

Berdasarkan hal di atas bahwa dalam menganalisis peneliti melakukan

kajian terhadap suatu objek riset dengan terlebih dahulu memecahnya ke dalam

beberapa bagian. Kemudian dilakukan pengujian atas bagian-bagian itu.

Berdasarkan pendapat di atas, kegiatan analisa merupakan proses kerja

dari rentetan tahapan pekerjaan sebelum riset didokumentasikan melalui tahapan

penulisan laporan.

Sisi mekanisme dan substantif, analisa dapat dilihat dari berbagai

perspektif. Purnawan menjelaskan analisa dapat di lihat dari :
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1). Secara Mekanis, dalam tahapan analisis akan terjadi:

a) Perubahan angka dan catatan hasil pengumpulan data jadi

informasi yang lebih mudah dipahami.

b) Penggunaan alat analisis yang bermanfaat untuk membuktikan

hipotesis ataupun pendeskripsian variabel riset secara benar, bukan

kebetulan saja.

c) Penginterprestasian berbagai informasi dalam kerangka yang lebih

luas, atau inferensi ke populasi, untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul.

2). Secara Substantif, dalam tahapan analisis dilakukan proses:

a) Membandingkan dan mengetes teori atau konsep dengan informasi

yang ditemukan.

b) Mencari dan menentukan konsep baru dari data yang dikumpulkan.

c) Mencari penjelasan apakah konsep baru itu berlaku umum, atau

baru terjadi bila ada kondisi tertentu (Halim, 2002:35).

Persepektif analisis baik dilihat secara mekanis atau substantif maka akan

lebih memudahkan dalam menganalisis. Selain itu, kita dapat menentukan dari sisi

mana kita akan menganalisis. Analisa yang memungkinkan kita melakukan

penelitian terhadap lebih dari dua variable secara bersamaan, dengan

menggunakan teknik analisis ini maka kita dapat menganalisis pengaruh beberapa

variable terhadap variabe –variabel lainnya dalam waktu yang bersamaan.

2.1.2 Macam-Macam Analisa

Analisis merupakan aktivitas untuk menciptakan pengetahuan. Analisa

diperlukan untuk mengetahui kekurangan apa saja yang dihadapi dalam suatu

aktivitas. Adapun terdapat empat macam analisis yang sesuai dengan

kegunaannya yaitu:

1). Analisis Teknikal

Analisis Teknikal adalah analisis yang dimulai dengan cara

memperhatikan instansi itu sendiri dari waktu ke waktu.

2). Analisis Kekuatan Relatif (Relative Strength Analysis)
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Analisis Kekuatan Relatif adalah analisis yang berupaya

mengidentifikasikan masalah yang memiliki kekuatan relative

terhadap masalah lain.

3). Analisis Fundamental

Analisis Fundamental adalah suatu sekuritas memiliki nilai intrinsik

tertentu (nilai tingkah lakunya). Nilai intrinsik suatu sekuritas

ditentukan oleh faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya.

Faktor tersebut dapat dari instansi. Analisis ini akan membandingkan

nilai intrinsik suatu sekuritas dengan tingkah laku pegawai guna

menentukan apakah sudah dapat diterapkan atau belum. Analisis ini

akan memahami dan akhirnya mengevaluasi kinerja pegawai yang

diterapkan.

4). Analisis Instansi Individual

Analisis Instansi Individual adalah analisis yang dilakukan dengan

mengamati kinerja fungsi-fungsi instansi dan kepemimpinan para

pegawai. Analisis ini akan mengetahui perkembangan dan kondisi

kinerja pegawai.

(Halim, 2002:40).

Berdasarkan beberapa macam analisis di atas maka kita dapat nilai-nilai dan

tingkah laku yang di miliki oleh intansi atau individu dan dapat di gunakan dalam

mengambil keputusan untuk melangkah kedepan yang lebih baik.

2.2 Proses Bisnis

Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur

yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang

menghasilkan produk atau layanan. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi

beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri tapi juga

berkontribusi untuk mencapai tujuan dari superprosesnya. Analisis proses bisnis

umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya hingga

tingkatan aktivitas atau kegiatan.
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Definisi lain adalah aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk

memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Terdapat di

dalamnya penekanan yang kuat pada bagaimana pekerjaan itu dijalankan di suatu

organisasi, tidak seperti fokus dari produk yang berfokus pada aspek apa. Suatu

proses oleh karenanya merupakan urutan spesifik dari aktivitas kerja lintas waktu

dan ruang, dengan suatu awalan dan akhiran, dan secara jelas mendefinisikan

input dan output. Definisi dari Hammer dan Champy’s (1993).

2.3 Analisa Proses Bisnis

2.3.1 Pengertian Analisa Proses Bisnis

Analisa Proses Bisnis merupakan suatu kumpulan pekerjaan yang saling

terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Dimana Analisa atau anilis

adalah suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal didalam mempelajari serta

mengevaluasi suatu bentuk permasalahan (case yang ada). Proses merupakan

urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin

menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya. yang

menghasilkan suatu hasil. Sedangkan bisnis dalam ilmu ekonomi adalah suatu

organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya,

untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa

inggris business, dari kata dasar busy yang berarti “sibuk” dalam konteks

individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan

aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Definisi dari Steinford

(2000).

2.3.2 Pentingnya Analisa Proses Bisnis

Analisa Proses Bisnis sendiri dikalangan Akademi atau didunia

perkuliahan khususnya jurusan sistem informatika maupun teknik informatika

sangat dibutuhkan sehingga mata kuliah ini wajib ada di setiap perguruan tinggi,

terlebih pada saat mahasiswa menjalankan kegiatan KKP (Kuliah Kerja Praktek)

pada sebuah instansi/lembaga/perusahaan baik itu swasta maupun negeri.

Mengapa hal ini saya katakan penting? Karena dengan adanya analisa proses
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bisnis mahasiswa bisa menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan pada

sebuah lembaga/instansi yang dijadikan tempat mereka melakukan KKP.

Biasanya mahasiswa melakukan atau mendata proses yang berjalan (sistem

berjalan) di tempat dia melakukan KKP, kemudian memberikan usulan (sistem

yang diusulkan biasanya berbentuk program yang terkomputerisasi).

2.3.3 Cara Menganalisa Sebuah Proses Bisnis

Cara untuk menganalisa proses bisnis diantaranya Understanding the As

IS System dimana sistem saat ini (current) yang belum atau sudah

terkomputerisasi. To-be sistem: Sistem baru hasil perbaikan, sesuai kebutuhan.

Komponen-komponen pada proses bisnis, diantaranya:

1). Tujuan : Suatu proses haruslah memiliki tujuan yang jelas atau

untuk apa proses itu dikerjakan

2). Batasan : Boundary, scope, ruang lingkup proses harus terdefinisi

dengan jelas, agar tidak keluar dari lingkup proses yang dianalisa.

3). Input: Sistem yang bekerja untuk memproses sesuatu haruslah

memiliki input yang jelas. Input suatu proses disebuah sistem dapat

berupa suara, kertas, sinyal ataupun data dengan media lain.

4). Output: Setelah input masuk ke dalam sebuah sistem kemudian

akan diproses. Hasil dari pemrosesan akan menghasilkan output

dari sistem. Output suatu proses di sebuah sistem dapat berupa

kertas, sinyal atau media informasi lain.

5). Sumber daya: Manusia, perangkat keras, perangkat lunak,

perangkat komunikasi dan jaringan serta data atau bahan yang

diolah.

6). Urutan Aktifitas: Suatu proses bisnis harus terdiri dari aktivitas

yang berurut sesuai waktu dan ruang. Bahkan memiliki SOP

(Standard Operating Procedure).
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7). Melibatkan lebih dari satu unit dalam organisasi: Suatu proses,

melibatkan unit-unit terkait yang saling bekerja sama, berinteraksi

untuk mencapai tujuan.

8). Menghasilkan suatu nilai untuk stakeholders: Selain memiliki

tujuan, suatu proses juga harus menghasilkan nilai/manfaat bagi

orang-orang yang berkepentingan. Contoh: untuk menghasilkan

laba/keuntungan, untuk menunjang keputusan.

2.4 Teknologi Informasi

2.4.1 Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material

dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalah, Informasi adalah

hasil pemrosesan, manipulasidan pengorganisasian/penataan dari sekelompok data

yang mempunyai nilai pengetahuan bagi penggunanya.

Pengertian Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan

untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun,

menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan

informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu,

yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan

informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi Informasi tidak

hanya terbatas pada teknologi komputer (software & hardware) yang digunakan

untuk memproses atau menyimpan informasi, melainkan juga mencakup

teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi (Martin, 1999)

Menurut Alter dikutip oleh Kadir (2003) teknologi informasi mencakup

perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah

tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan,

mengambil memanipulasi atau menampilkan data.

Pengertian Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi

informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung

operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang
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sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data,

dan teknologi.

Perbedaan antara Teknologi Informasi dengan Sistem Informasi yaitu

Sistem informasi mencangkup seluruh sistem didalam perusahaan secara

keseluruhan termasuk teknologi informasi, akuntansi, manajemen, dll di

dalamnya, sedangkan teknologi informasi ada untuk membantu / menunjang

kegiatan sistem informasi, diantaranya pembuatan hardware, software, network,

database.

2.4.2 Pentingnya Teknolgi Informasi Untuk Perusahaan

Peranana utama sistem teknologi informasi didalam organisasi

(Harinigsih:2005) antara lain:

1). Meningkatkan efisiensi, sistem teknologi informasi yang berorientasi

lebih berperan untuk meningkatkan efisiensi, peran efisiensi lainnya

adalah menggantikan manusia dengan teknologi proses produksi.

2). Meningkatkan efektivitas, peran ini meningkatkan manjerial. untuk

pendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif karena

pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang akurat, tepat

waktu, efektif, tepat pada sasaran dan relevan.manfaat daru efektivitas

ini adalah untuk mendaparjan hasil produksi yang akurat dan bebas

dari cacat sesuai dengan sasaran produsi yang diingkan.

3). meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, untuk komunikasi dan

kolaborasi dengan menerapkan sistem yang akan mengintegrasikan

penggunaan sistem teknologi informasi termasuk para manajer secara

electronik.

4). meningkatkan daya saing, sistem teknologi informasi adalah untuk

menigkatkan daya saing .

Saat ini penerapan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan dalam

dunia bisnis sebagai alat bantu dalam upaya memenangkan persaingan.

pembangunan teknologi informasi perusahaan dilakukan secara bertahap sebelum

sebuah sistem holistik atau menyeluruh selesai dibangun, hal tersebut disesuaikan



12

dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki. Dalam penerapannya rencana

strategis teknologi informasi senantiasa diselaraskan dengan rencana perusahaan,

agar setiap penerapan teknologi informasi dapat memberikan nilai bagi

perusahaan. mengacu kepada arsitektur teknologi informasi perusahaan

pembangunan, penerapan teknologi informasi yang dilakukan dikategorikan

sebagai berikut :

1). Aplikasi Teknologi Informasi yang menjadi landasan dari berbagai

aplikasi lain yang ada di dalam Perusahaan antara lain sistem operasi,

basis data, network management dan lain-lain.

2). Aplikasi yang sifatnya mendasar (utility) yaitu aplikasi Teknologi

Informasi yang dipergunakan untuk berbagai urusan utilisasi sumber

daya Perusahaan anatara lain sistem penggajian, sistem akuntansi &

keuangan dan lain-lain.

3). Aplikasi Teknologi Informasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik

Perusahaan terutama yang berkaitan dengan proses penciptaan

produk/jasa yang ditawarkan Perusahaan antara lain Aplikasi Properti,

Aplikasi Forwarding dan Aplikasi Pergudangan.

2.4.3 Arti Pentingnya Teknologi Informasi

Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini, kita harus dapat

memberikan jasa atau produk yang inovatif, harga kompetitif dan menguntungkan

perusahaan. Menggunakan sistem manual untuk menjawab ini akan memerlukan

waktu berhari-hari dan mungkin juga jawabannya tidak akurat. Dengan

menggunakan teknologi informasi, informasi bisa didapatkan dalam hitungan

detik. Perusahaan yang menggunakan teknologi informasi secara menyeluruh

akan mempunyai catatan secara otomatis pada setiap proses produksi, pembelian,

penerimaan barang, penjualan, pengiriman pengeluaran uang, penerimaan

pembayaran dan semua transaksi keuangan langsung terjurnal otomatis. Dari

informasi yang sudah menyatu inilah, kita dapat memperoleh hasil analisa yang

cepat dan mengambil keputusan bisnis dengan cepat. Dengan penjelasan di atas,
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peranan teknologi informasi (IT) sangat penting bagi perusahaan untuk dapat

mengambil keputusan bisnis secara tepat dan cepat (Jogiyanto:2007)

2.5 Minat

2.5.1 Pengertian Minat

Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian

terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari

maupun membuktikan lebih lanjut Bimo Walgito (1981: 38).

Faktor-faktor yang mendasari minat menurut Crow yang diterjemahkan

oleh Z. Kasijan (1984 : 4) yaitu faktor dorongan dari dalam, faktor dorongan yang

bersifat sosial dan faktor yang berhubungan dengan emosional. Faktor dari dalam

dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan.

Timbulnya minat dari diri seseorang juga dapat didorong oleh adanya motivasi

sosial yaitu mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari lingkungan

masyarakat dimana seseorang berada sedangkan faktor emosional memperlihatkan

ukuran intensitas seseorang dalam menanam perhatian terhadap suatu kegiatan

atau obyek tertentu.

Menurut Sumadi Suryabrata (2002:68) definisi minata dalah Suatu rasa

lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang

menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara

diri sendiri dengan sesuatu hal diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan

tersebut semakin besar minatnya. Minat dapat diartikan sebagai Kecenderungan

yang tinggi terhadap sesuatu, tertarik, perhatian, gairah dan keinginan.

Pendapat lain tentang pengertian minat yaitu yang diungkapkan oleh T.

Albertusyang diterjemahkan Sardiman A.M (2006:32), minat adalah Kesadaran

seseorang bahwa suatu obyek, seseorang, suatu soal maupun situasi yang

mengandung sangkut paut dengan dirinya. Menurut Hilgard yang dikutip oleh

Slameto (2003:57) minat adalah Kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan

dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang

diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang.
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Minat mempunyai hubungan yang erat dengan dorongan dalam diri

individu yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi atau terlibat

pada suatu yang diminatinya. Seseorang yang berminat pada suatu obyek maka

akan cenderung merasa senang bila berkecimpung di dalam obyek tersebut

sehingga cenderung akan memperhatikan perhatian yang besar terhadap obyek.

Perhatian yang diberikan tersebut dapat diwujudkan dengan rasa ingin tahu dan

mempelajari obyek tersebut.

2.5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Minat pada seseorang akan suatu obyek atau hal tertentu tidak akan

muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba dalam diri individu. Minat dapat timbul

pada diri seseorang melalui proses. Dengan adanya perhatian dan interaksi dengan

lingkungan maka minat tersebut dapat berkembang. Banyak faktor yang

mempengaruhi minat seseorang akan hal tertentu, Miflen (2003).

Miflen (2003) mengemukakan ada dua faktor yang mempengaruhi minat

belajar peserta didik, yaitu :

1). Faktor dari dalam yaitu sifat pembawaan

2). Faktor dari luar, diantaranya adalah keluarga, sekolah dan masyarakat

atau lingkungan.

Menurut Crow and Crow yang dikutip (Dimyati Mahmud,2001:56) yang

menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang mendasari timbulnya minat seseorang

yaitu :

1). Faktor dorongan yang berasal dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa

kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaban

2). Faktor motif sosial. Timbulnya minat dari seseorang dapat didorong

dari motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dan

lingkungan dimana mereka berada

3). Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang

dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau obyek

tertentu.
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Menurut Johanes yang dikutip oleh Bimo Walgito (1999:35), menyatakan

bahwa “Minat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu minat intrinsik dan ektrinsik.

Minat intrinsic adalah minat yang timbulnya dari dalam individu sendiri tanpa

pengaruh dari luar. Minat ekstrinsik adalah minat yang timbul karena pengaruh

dari luar”. Berdasarkan pendapat ini maka minat intrinsik dapat timbul karena

pengaruh sikap. Persepsi, prestasi belajar, bakat, jenis kelamin dan termasuk juga

harapan bekerja. Sedangkan minat ekstrinsik dapat timbul karena pengaruh latar

belakang status sosial ekonomi orang tua, minat orang tua, informasi, lingkungan

dan sebagainya.

2.6 Nasabah

2.6.1 Pengertian Nasabah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008

tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank

syariah dan atau Unit Usaha Syariah. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang

menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam

bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah

dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah investor adalah nasabah yang

menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam

bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha

Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah penerima fasilitas adalah

nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu,

berdasarkan prinsip syariah.

Dalam BMT Karisma terdapat dua jenis nasabah/ anggota, yaitu:

Calon anggota, yaitu anggota yang jumlah simpanan pokoknya belum ada

Rp. 25.000,00. Sebagian besar calon anggota adalah anggota yanng hanya

menggunakan jasa simpanan saja.

Anggota, yaitu anggota yang jumlah simpanan pokoknya Rp. 25.000,00 atau

lebih. Sebagian besar anggota adalah anggota pembiayaan karena setiap

pelaksanaan akad anggota diwajibkan membayar simpanan pokok.
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Dalam koperasi, dikenal istilah simpanan pokok dan simpanan wajib. Oleh

karena BMT berada dibawah naungan Badan Koperasi, maka anggota BMT harus

membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok adalah

sejumlah uang yang sama banyaknya dan sama nilainya yang wajib dibayarkan

oleh anggota pada saat masuk menjadi anggota. simpanan pokok tidak dapat

diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. Sedangkan simpanan wajib

adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama jumlahnya yang wajib

dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib

tidak dapat diambil selama menjadi anggota (Sudarsono, 2006: 149-150).

2.6.2 Klasifikasi Nasabah
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 26 /PBI/2009 tentang

prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan structured product bagi Bank

Umum, nasabah diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1). Nasabah Profesional : Nasabah digolongkan sebagai nasabah

profesional apabila nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap

karakteristik, fitur, dan risiko dari structured product dan terdiri dari:

Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang terdiri dari bank,

perusahaan efek, perusahaan pembiayaan atau pedagang berjangka

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di bidang perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan

dan perdagangan berjangka komoditi yang berlaku. Perusahaan dengan

modal lebih dari Rp. 20.000.000.000,-(dua puluh miliar rupiah) atau

ekuivalennya dalam valuta asing dan telah melakukan kegiatan usaha

paling kurang 36 bulan berturut-turut. Pemerintah Republik Indonesia

atau pemerintah negara lain. Bank central atau bank negara lain Bank

atau lembaga pembangunan multilateral.

2). Nasabah Eligible : Nasabah digolongkan sebagai nasabah profesional

apabila nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristik,

fitur, dan risiko dari structured product dan terdiri dari: Perusahaan

yang bergerak di bidang keuangan berupa dana pensiun atau

perusahaan perasuransian sepanjang tidak bertentangan dengan
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peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan usaha

perasuransian yang berlaku. Perusahaan dengan modal setidaknya Rp.

5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) atau ekuivaennya dalam valuta

asing dan telah melakukan kegiatan paling kurang 12 bulan berturut-

turut. Nasabah perorangan yang mempunyai portofolio aset berupa

kas, giro, tabungan paling kurang Rp. 5.000.000.000 (lima miliar

rupiah).

3). Nasabah Retail : adalah nasabah yang tidak termasuk dalam nasabah

profesional dan eligible. Structured Products adalah produk Bank yang

merupakan penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen

keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif

atau derivatif dengan derivatif dan paling kurang memiliki

karakteristik sebagai berikut: Nilai atau arus kas yang timbul dari

produk tersebut dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar

seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi dan/ atau ekuitas. Pola

perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler apabila

dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana

dimaksud pada huruf a sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau

arus kas tersebut tidak mencerminkan keseluruhan perubahan pola dari

variabel dasar secara linear.

Menurut Teguh Pujo Mulyono (2005), klasifikasi nasabah dapat dilihat

dengan matrik klasifikasi nasabah pembiayaan. Matrik tersebut menggabungan

antara aspek jaminan dan menajemen.

2.7 Relationship Mapping

Menurut Chen (1976). Relationship mapping adalah tolls yang digunakan

untuk mendefinisikan dan mendeskripsikan proses bisnis secara kualitatif,

sehingga dapat menjawab tiga pertanyaan sebagai berikut:

1). Siapakah konsumen dan output dari proses;

2). Siapakah supplier dan input dari proses;

3). Bagaimanakah aktivitas aliran internal proses.
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Relationship mapping merupakan chart yang menggambarkan seluruh

hubungan antar bagian bisnis.

Ada tiga karakteristik Relationship Mapping yaitu:

1). Memberikan gambaran umum mengenai siapa yang terlibat dalam

proses dan hubungan antar satu pihak dengan yg lain

2). Relationship mappping tidak memperhitungkan aktivitas dan

urutannya

3). Relationship mappping dibuat dengan:

a) Menggambarkan berbagai unit, departemen atau individual

yang terlibat dalam atau mempengaruhi proses;

b) Setiap hubungan antar bagian dianalisis untuk menentukan

tipe hubungan diwakili dengan panah yang berbeda ;

c) Elemen yang tidak mempunyai hubungan dengan elemen

lainnya dihapus dari map.

Contoh Relationship Mapping untuk proses sampel:

Gambar 2.1 Relationship Mapping proses sampel (Chen, 1976)

2.8 Populasi Dan Sampel

2.8.1 Populasi

Sugiyono (2001: 55) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya.
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Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain.

populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari,

tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu.

Menurut Margono (2004: 118), populasi adalah seluruh data yang menjadi

perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi

populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia

memberikan suatu data maka, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama

dengan banyaknya manusia. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian

(Arikunto, 2002: 108).

Kerlinger (Furchan, 2004: 193) menyatakan bahwa populasi merupakan

semua anggota kelompok orang, kejadian, atau objek yang telah dirumuskan

secara jelas. Nazir (2005: 271) menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari

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

tersebut dinamakan variabel. Sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu

dinamakan populasi finit sedangkan, jika jumlah individu dalam kelompok tidak

mempunyai jumlah yang tetap, ataupun jumlahnya tidak terhingga, disebut

populasi infinit. Misalnya, jumlah petani dalam sebuah desa adalah populasi finit.

Sebaliknya, jumlah pelemparan mata dadu yang terus-menerus merupakan

populasi infinit.

Pengertian lainnya, diungkapkan oleh Nawawi (Margono, 2004: 118). Ia

menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri

dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes,

atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karaktersitik tertentu

di dalam suatu penelitian.

Margono (2004: 119-120) pun menyatakan bahwa persoalan populasi

penelitian harus dibedakan ke dalam dua sifat yaitu:

1). Populasi yang bersifat homogen, yakni populasi yang unsur-

unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu

dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Misalnya, seorang

dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia
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cukup mengambil setetes darah saja. Dokter itu tidak perlu satu

botol, sebab setetes dan sebotol darah, hasilnya akan sama saja.

2). Populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang

unsurunsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi,

sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif

maupun secara kuantitatif. Penelitian di bidang sosial yang

objeknya manusia atau gejala-gejala dalam kehidupan manusia

menghadapi populasi yang heterogen.

2.8.2 Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2002:

109; Furchan, 2004: 193). Pendapat yang senada pun dikemukakan oleh Sugiyono

(2001: 56). Ia menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel

yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu,

kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil

dari populasi harus betul-betul representatif.

Margono (2004: 121) menyataka bahwa sampel adalah sebagai bagian dari

populasi, sebagai contoh (monster) yang diambil dengan menggunakan cara-cara

tertentu. Hadi (Margono, 2004: 121) menyatakan bahwa sampel dalam suatu

penelitian timbul disebabkan hal berikut:

1). Peneliti bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari

besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian saja.

2). Penelitian bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil

kepenelitiannya, dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan

kepada objek, gejala, atau kejadian yang lebih luas.

Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan enam

alasan. Nawawi (Margoino, 2004: 121) mengungkapkan enam alasan tersebut,

yaitu:
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1). Ukuran populasi Dalam hal populasi ta terbatas (tak terhingga) berupa

parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, pada dasarnya

bersifat konseptual. Karena itu sama sekali tidak mungkin

mengumpulkan data dari populasi seperti itu. Demikian juga dalam

populasi terbatas (terhingga) yang jumlahnya sangat besar, tidak

praktis untuk mengumpulkan data dari populasi 50 juta murid sekolah

dasar yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, misalnya.

2). Masalah biaya Besar-kecilnya biaya tergantung juga dari banyak

sedikitnya objek yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka

semakin besar biaya yang diperlukan, lebih-lebih bila objek itu

tersebar di wilayah yang cukup luas. Oleh karena itu, sampling ialah

satu cara untuk mengurangi biaya.

3). Masalah waktu Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih

sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal itu,

apabila waktu yang tersedia terbatas, dan keimpulan diinginkan dengan

segera, maka penelitian sampel, dalam hal ini, lebih tepat.

4). Percobaan yang sifatnya merusak Banyak penelitian yang tidak dapat

dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan.

Misalnya, tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh

seseorang pasien yang akan dianalisis keadaan darahnya, juga tidak

mungkin mencoba seluruh neon untuk diuji kekuatannya. Karena itu

penelitian harus dilakukan hanya pada sampel.

5). masalah ketelitian Masalah ketelitian adalah salah satu segi yang

diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan.

Ketelitian, dalam hal ini meliputi pengumpulan, pencatatan, dan

analisis data. Penelitian terhadap populasi belum tentu ketelitian

terselenggara. Boleh jadi peneliti akan bosan dalam melaksanakan

tugasnya. Untuk menghindarkan itu semua, penelitian terhadap sampel

memungkinkan ketelitian dalam suatu penelitian.

6). masalah ekonomis Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seorang

peneliti; apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya,
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waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan? Jika tidak, mengapa harus

dilakukan penelitian? Dengan kata lain penelitian sampel pada

dasarnya akan lebih ekonomis daripada penelitian populasi.

2.9 Validitas

Menurut Azwar (1986) Validitas berasal dari kata validity yang

mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam

melakukan fungsi ukurnya.

Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas

yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran

tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data

yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran.

Terkandung di sini pengertian bahwa ketepatan validitas pada suatu alat

ukur tergantung pada kemampuan alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran

yang dikehendaki dengan tepat. Suatu tes yang dimaksudkan untuk mengukur

variabel A dan kemudian memberikan hasil pengukuran mengenai variabel A,

dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki validitas tinggi. Suatu tes yang

dimaksudkan mengukur variabel A akan tetapi menghasilkan data mengenai

variabel A’ atau bahkan B, dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki validitas

rendah untuk mengukur variabel A dan tinggi validitasnya untuk mengukur

variabel A’ atau B (Azwar 1986).

Sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran.

Suatu alat ukur yang valid tidak hanya mampu menghasilkan data yang tepat akan

tetapi juga harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut.

Cermat berarti bahwa pengukuran itu dapat memberikan gambran

mengenai perbedaan yang sekecil-kecilnya mengenai perbedaan yang satu dengan

yang lain. Sebagai contoh, dalam bidang pengukuran aspek fisik, bila kita hendak

mengetahui berat sebuah cincin emas maka kita harus menggunakan alat

penimbang berat emas agar hasil penimbangannya valid, yaitu tepat dan cermat.

Sebuah alat penimbang badan memang mengukur berat, akan tetapi tidaklah
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cukup cermat guna menimbang berat cincin emas karena perbedaan berat yang

sangat kecil pada berat emas itu tidak akan terlihat pada alat ukur berat badan.

Menggunakan alat ukur yang dimaksudkan untuk mengukur suatu aspek

tertentu akan tetapi tidak dapat memberikan hasil ukur yang cermat dan teliti akan

menimbulkan kesalahan atau eror. Alat ukur yang valid akan memiliki tingkat

kesalahan yang kecil sehingga angka yang dihasilkannya dapat dipercaya sebagai

angka yang sebenarnya atau angka yang mendekati keadaan yang sebenarnya

(Azwar 1986).

Pengertian validitas juga sangat erat berkaitan dengan tujuan pengukuran.

Oleh karena itu, tidak ada validitas yang berlaku umum untuk semua tujuan

pengukuran. Suatu alat ukur biasanya hanya merupakan ukuran yang valid untuk

satu tujuan yang spesifik. Dengan demikian, anggapan valid seperti dinyatakan

dalam “alat ukur ini valid” adalah kurang lengkap. Pernyataan valid tersebut harus

diikuti oleh keterangan yang menunjuk kepada tujuan (yaitu valid untuk

mengukur apa), serta valid bagi kelompok subjek yang mana? (Azwar 1986)

Pengertian validitas menurut Walizer (1987) adalah tingkaat kesesuaian

antara suatu batasan konseptual yang diberikan dengan bantuan operasional yang

telah dikembangkan.

Menurut Aritonang R. (2007) validitas suatu instrumen berkaitan dengan

kemampuan instrument itu untuk mengukur atu mengungkap karakteristik dari

variabel yang dimaksudkan untuk diukur. Instrumen yang dimaksudkan untuk

mengukur sikap konsumen terhadap suatu iklan, misalnya, harus dapat

menghasilkan skor sikap yang memang menunjukkan sikap konsumen terhadap

iklan tersebut. Jadi, jangan sampai hasil yang diperoleh adalah skor yang

menunjukkan minat konsumen terhadap iklan itu.

Validitas suatu instrumen banyak dijelaskan dalam konteks penelitian

sosial yang variabelnya tidak dapat diamati secara langsung, seperti sikap, minat,

persepsi, motivasi, dan lain sebagainya. Untuk mengukur variabel yang demikian

sulit, untuk mengembangkan instrumen yang memiliki validitas yang tinggi

karena karakteristik yang akan diukur dari variabel yang demikian tidak dapat
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diobservasi secara langsung, tetapi hanya melalui indikator (petunjuk tak

langsung) tertentu. (Aritonang R. 2007)

Menurut Masri Singarimbun, validitas menunjukkan sejauh mana suatu

alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Bila seseorang ingin mengukur

berat suatu benda, maka dia harus menggunakan timbangan. Timbangan adalah

alat pengukur yang valid bila dipakai untuk mengukur berat, karena timbangan

memang mengukur berat. Bila panjang sesuatu benda yang ingin diukur, maka dia

harus menggunakan meteran. Meteran adalah alat pengukur yang valid bila

digunakan untuk mengukur panjang, karena memang meteran mengukur panjang.

Tetapi timbangan bukanlah alat pengukur yang valid bilamana digunakan untuk

mengukur panjang.

Sekiranya penelliti menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan data

penelitian, maka kuesioner yang disusunnya harus mengukur apa yang ingin

diukurnya. Setelah kuesioner tersebut tersusun dan teruji validitasnya, dalam

praktek belum tentu data yang dikumpulkan adalah data yang valid. Banyak hal-

hal lain yang akan mengurangi validitas data; misalnya apakah si pewawancara

yang mengumpulkan data betul-betul mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan

dalam kuesioner. (Masri Singarimbun) Menurut Suharsimi Arikunto, validitas

adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen bersangkutan yang

mampu mengukur apa yang akan diukur.

Menurut Soetarlinah Sukadji, validitas adalah derajat yang menyatakan

suatu tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas suatu tes tidak begitu

saja melekat pada tes itu sendiri, tapi tergantung penggunaan dan subyeknya.

2.10 Reliabilitas

Walizer (1987) menyebutkan pengertian Reliability (Reliabilitas) adalah

keajegan pengukuran.

Menurut John M. Echols dan Hasan Shadily (2003: 475) reliabilitas adalah

hal yang dapat dipercaya. Popham (1995: 21) menyatakan bahwa reliabilitas

adalah "...the degree of which test score are free from error measurement"
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Menurut Masri Singarimbun, realibilitas adalah indeks yang menunjukkan

sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat

pengukur dipakai dua kali – untuk mengukur gejala yang sama dan hasil

pengukuran yang diperoleh relative konsisten, maka alat pengukur tersebut

reliable. Dengan kata lain, realibitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur

di dalam pengukur gejala yang sama.

Menurut Brennan (2001: 295) reliabilitas merupakan karakteristik skor,

bukan tentang tes ataupun bentuk tes.

Menurut Sumadi Suryabrata (2004: 28) reliabilitas menunjukkan

sejauhmana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil

pengukuran harus reliabel dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan

kemantapan.

Dalam pandangan Aiken (1987: 42) sebuah tes dikatakan reliabel jika skor

yang diperoleh oleh peserta relatif sama meskipun dilakukan pengukuran

berulang-ulang.

Dengan demikian, keandalan sebuah alat ukur dapat dilihat dari dua

petunjuk yaitu kesalahan baku pengukuran dan koefisien reliabilitas. Kedua

statistik tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan (Feldt &

Brennan, 1989: 105) Reliabilitas, atau keandalan, adalah konsistensi dari

serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa

pengukuran dari alat ukur yang sama (tes dengan tes ulang) akan memberikan

hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang

penilai memberikan skor yang mirip (reliabilitas antar penilai). Reliabilitas tidak

sama dengan validitas. Artinya pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur

secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur.

Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap

konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi

yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang

konsisten untuk pengukuran yang sama. Tidak bisa diandalkan bila pengukuran

yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda.
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Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat

statistik (Feldt & Brennan, 1989: 105) Berdasarkan sejarah, reliabilitas sebuah

instrumen dapat dihitung melalui dua cara yaitu kesalahan baku pengukuran dan

koefisien reliabilitas (Feldt & Brennan: 105). Kedua statistik di atas memiliki

keterbatasannya masing-masing.

Kesalahan pengukuran merupakan rangkuman inkonsistensi peserta tes

dalam unit-unit skala skor sedangkan koefisien reliabilitas merupakan kuantifikasi

reliabilitas dengan merangkum konsistensi (atau inkonsistensi) diantara beberapa

kesalahan pengukuran.

Dalam kerangka teori tes klasik, suatu tes dapat dikatakan memiliki

reliabilitas yang tinggi apabila skor tampak tes tersebut berkorelasi tinggi dengan

skor murninya sendiri. Interpretasi lainnya adalah seberapa tinggi korelasi antara

skor tampak pada dua tes yang pararel. (Saifuddin Azwar, 2006: 29).

2.11 SPSS

SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis

statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan

menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana

sehingga mudah untuk dipahami cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat

dilakukan dengan mudah dengan menggunakan pointing dan clicking mouse.

Definisi dari Susanto (2000)

SPSS banyak digunakan dalam berbagai riset pemasaran, pengendalian

dan perbaikan mutu (quality improvement), serta riset-riset sains. SPSS pertama

kali muncul dengan versi PC (bisa dipakai untuk komputer desktop) dengan nama

SPSS/PC+ (versi DOS). Tetapi, dengan mulai populernya system operasi

windows. SPSS mulai mengeluarkan versi windows (mulai dari versi 6.0 sampai

versi terbaru sekarang).

Pada awalnya SPSS dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik

untuk ilmu-ilmu social, sehingga kepanjangan SPSS itu sendiri adalah Statistikal

Package for the Social Sciens. Sekarang kemampuan SPSS diperluas untuk
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melayani berbagai jenis pengguna (user), seperti untuk proses produksi di pabrik,

riset ilmu sains dan lainnya.

Dengan demikian, sekarang kepanjangan dari SPSS Statistikal Product and

Service Solutions. SPSS dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan

data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Bagaimanapun struktur dari file

data mentahnya, maka data dalam Data Editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk

baris (cases) dan kolom (variables). Case berisi informasi untuk satu unit analisis,

sedangkan variable adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing

kasus.

Hasil-hasil analisis muncul dalam SPSS Output Navigator. Kebanyakan

prosedur Base System menghasilkan pivot tables, dimana kita bisa memperbaiki

tampilan dari keluaran yang diberikan oleh SPSS. Untuk memperbaiki output,

maka kita dapat mmperbaiki output sesuai dengan kebutuhan. Beberapa

kemudahan yang lain yang dimiliki SPSS dalam pengoperasiannya adalah karena

SPSS menyediakan delapan fasilitas yaitu:

1). Data Editor Merupakan jendela untuk pengolahan data. Data editor

dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet

untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data.

2). Viewer mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan,

menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output,

serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-

aplikasi yang lain.

3). Multidimensional Pivot Tables. Hasil pengolahan data akan

ditunjukkan dengan multidimensional pivot tables. Pemakai dapat

melakukan eksplorasi terhdap tabel dengan pengaturan baris, kolom,

serta layer. Pemakai juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan

kelompok data dengan melakukan splitting tabel sehingga hanya satu

group tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu.

4). High-Resolution Graphics. Dengan kemampuan grafikal beresolusi

tinggi, baik untuk menampilkan pie charts, bar charts, histogram,

scatterplots, 3-D graphics, dan yang lainnya, akan membuat SPSS
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tidak hanya mudah dioperasikan tetapi juga membuat pemakai merasa

nyaman dalam pekerjaannya.

5). Database Access. Pemakai program ini dapat memperoleh kembali

informasi dari sebuah database dengan menggunakan Database Wizard

yang disediakannya.

6). Data Transformations. Transformasi data akan membantu pemakai

memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakai dapat dengan

mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, add,

aggregat, merge, split, dan beberapa perintah transpose files, serta yang

lainnya.

7). Electronic Distribution. Pengguna dapat mengirimkan laporan secara

elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data (e-mail) atau

melakukan export tabel dan grafik ke mode HTML sehingga

mendukung distribusi melalui internet dan intranet.

8). Online Help. SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan selalu

siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. Bantuan

yang diberikan dapat berupa petunjuk pengoperasian secara detail,

kemudahan pencarian prosedur yang diinginkan sampai pada contoh-

contoh kasus dalam pengoperasian program ini.

2.12 Profil Perusahaan

2.12.1 Latar Belakang

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Hasanah atau disebut Bank

Syari’ah Hasanah (BSH) merupakan bang pelopor bagi seluruh perbankkan

syari’ah yang beroperasi di wilayah provinsi Riau. Sebelum pembukaan kantor

cabang oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahu 1998 dan Bank Syari’ah

Mandiri (BSM) pada tahun 1999, Bank Syari’ah Hasanah telah lebih dulu

beroperasi sejak tanggal 11 April 1995 melayani masyarakat Riau dengan

menerapkan prinsip-prinsip syari’ah islam dalam aktifitas operasionalnya.

Pendiri Bank Syari’ah Hasanah diprakasai oleh tokoh-tokoh masyarakat

Riau yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari para petinggi atau pejabat
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negri, akademisi perbankkan, ulama maupun pengusaha. Tokoh-tokoh pelopor

dan jabatanya ketika itu, diantaranya:

1). Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI)

a) Bapak Soeripto (alm) selaku Gubernur Riau

b) Bapak Drs. H. Baharuddin Yusuf (alm) selaku Wagubri I

c) Bapak Ir. H. Firdaus Malik (alm) selaku Wagubri II

2). Majelis Ulama Indonesia (MUI)

a) Bapak KH.Abdul Hamid Soelaiman (alm) selaku ketua

MUI Riau

b) Bapak Drs. H. Bachtiar Daud (alm) selaku wakil ketua

MUI Riau

c) Bapak Drs. H. Ibnoe Abbas (alm) selaku sekertaris MUI

Riau

d) Bapak Drs. H. Muchtar Samad selaku anggota MUI Riau

3). Kalangan Perbankkan

a) Bapak H. Ibrahim Amin, BBA. Mantan wakil kepala

cabang bank Bappindo

b) Bapak H. Ali Mukhtar mantan kepala bagian kredit bank

BNI 46

4). Kalangan Akademisi

a) Bapak Drs.Dadang Iskandar

5). Kalangan Pengusaha

a) Bapak Drs. H. Muhammad Helmi

b) Bapak H. Rachman Syafe’I (alm) dari PT. Sinar Riau

c) Bapak H. Awaloeddin (alm) dari PT. Awal Bros

2.12.2 Pemegang Saham

Sejak mula pendirianya, almarhum bapak Soeripto (mantan Gubernur

Riau) telah mengambil inisiatif kebijakan menanamkan modal bagi pendiri Bank

Syari’ah Hasanah melaui dana Yayasan Raja Ali Haji (YASRAH) yang ketika itu

dibinanya. Sejak tahun 1995 YASRAH adalah pemilik/pemegang saham terbesar



30

pada Bank Syari’ah Hasanah, dan hingga tahu 2012 YASRAH tetap menjadi

pemagang saham mayoritas dengan porsi kepemilikan sebesar 41,72%.

Pengurus inti YASRAH saat ini adalah :

(a) Pembina / Pengawas : Bapak Drs. H. M. Rusli Zainal, SE, MM

(b) Ketua : Ibu Dra. Hj.Septiana Primawat, MM

(c) Sekertaris : Bapak Prof Dr. Ir H Irwan Effendi, M.Sc

(d) Bendahara : Ibu Murnawati, SE, MM

Selain YASRAH pemegang saham terbesar Bank Syari’ah Hasanah lainya

adalah almarhum Bapak H. Awaloeddin yang sekaligus juga adalah pemilik PT.

Awal Bros Group. Sampai dengan akhir tahun 2012 bagian saham yang dimiliki

adalah 38,76%.saat ini almarhum diwakili oleh ahli warisnya yakni Bapak H.

Marmawi Awaloeddin.

2.12.3 Visi Dan Misi BPR Syari’ah Hasanah

(a) Visi

Menjadi BPR Syari’ah Handal, Terpercaya , Terbesar dan

Terbaik. Dengan sumber daya Insani yang berakhlaq mulia.

(b) Misi

1. Meningkatkan perekonomian kerakyatan di Riau melalui

ekonomi syariah

2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya insani dan

informasi teknologi

3. Memiliki produk yang inovatif

4. Memiliki asset terbesar di Riau

5. Menjadi acuan bagi BPR Syari’ah dalam operasional

perbankan yang sehat

2.12.4 Produk Dan Layanan BPR Syari’ah Hasanah

(a) Tabungan

1. Tabungan Hasanah

Tabungan hasanah adalah tabungan berdasarkan prinsip

Mudharabah Muthlaqah, yang mana denga prinsip ini, tabungan
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anda diperlakukan sebagai investasi. Bank hasanah memanfaatkan

dana tabungan secara produktifdan dalam bentuk pembiayaan

kepada masyarakat yang dikelola sesuai syari’ah dan hasil usaha

dibagi antara anda dan bank hasanah sesuai porsi (nisbah) yang

disepakati.

Tabungan ini diperuntukan bagi:

 Individu / perorangan

 Instansi

 Perusahaan Dan Badan Hukum

Persyaratan untuk membuka tabungan hasanah, sebagai

berikut:

 Foto copy KTP/SIM/PASPOR Nasabah

 Akte pendirian, SIUP dan NPWP (perusahaan)

 Setoran awal minimal Rp. 50.000,-

 Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-

 Mengisi formulir pembukaan tabungan hasanah

 Biaya penutupan rekening Rp. 25.000,-

2. Tabungan Hari Raya

Tabungan Hari Raya (THR) yang ditawarkan adalah

tabungan berdasarkan rinsip Wadi’ah (titipan), dimana disaat

penarikan nasabah tidak mendapatkan bagi hasil tetapi diberikan

bonus kepada nasabah.

Persyaratan untuk penbukaan tabungan Wadi’ah sama

dengan tabungan Mudharabah.

3. Deposito/ Simpanan Berjangka Hasanah

Deposito hasanah merupakan pilihan yang tepat untuk

menyimpan dan mengembangkan dana anda yang dikelola oleh

Bank Syari’ah Hasanah (BSH) secara syari’ah.

Produk ini diperuntukan bagi:
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 Individu / Perorangan

 Instansi

 Perusahaan dan Badan Hukum

Karakteristik:

 Jangka fleksibel 1,3,6 dan 12 bulan

 Dicairkan pada saat jatuh tempo atau diperpnjang secara

otomatis.
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2.12.5 Struktur Orgnisasi Perusahaan

Gambar 2.2 Struktur organisasi pada PT. BPR Syariah Hasanah:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi (Data Primer, 2015)


