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Penelitian ini berjudul Pengaruh Kredit yang Diberikan Terhadap Arus Kas Bersih dari

Aktivitas Operasi. Penelitian ini bertujuan

terhadap Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan

metode studi kasus pada PT. BPR

sampai November 2012. Objek penelitian ini adalah besarnya kredit yang diberikan dan arus kas

bersih dari aktivitas operasi,

kepustakaan dan penelitian lapangan. Sedangkan untuk menguji hipotesis, penulis menggunakan

analisis regresi, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi dan uji t. jika hasil dari

thitung < -t1/2α atau thitung > t1/2

perhitungan yang penulis lakukan diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,542, besarnya koefisien

determinasi sebesar 29,4 dengan menggunakan statistik uji pada tingkat keyakinan 95% ternyata

diperoleh thitung sebesar 2,737 dan t

kesimpulan bahwa kredit yang diberikan berpengaruh

aktivitas operasi.

Kata kunci : Kredit yang diberikan, Arus kas bersih dari aktivita

PENDAHULUAN
Mendengar kata bank sebenarnya

tidak asing lagi, terutama yang hidup di
perkotaan. Bahkan di pedesaan sekalipun
saat ini bank bukan merupakan
yang asing.

Pada dasarnya bank merupakan
lembaga yang bertindak sebagai lembaga
intermediary atau perantara antara pihak
pihak yang kelebihan dana dengan pihak
yang kekurangan dana.
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ABSTRAK

berjudul Pengaruh Kredit yang Diberikan Terhadap Arus Kas Bersih dari

Aktivitas Operasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kredit yang Diberikan

terhadap Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan

. BPR Pola Dana Tasikmalaya dan berlangsung dari bulan Juni

sampai November 2012. Objek penelitian ini adalah besarnya kredit yang diberikan dan arus kas

bersih dari aktivitas operasi, dimana teknik pengumpulan data dilakukan melalui

kepustakaan dan penelitian lapangan. Sedangkan untuk menguji hipotesis, penulis menggunakan

analisis regresi, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi dan uji t. jika hasil dari

> t1/2α, maka terdapat pengaruh antara kedua variabel. Dari hasil

perhitungan yang penulis lakukan diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,542, besarnya koefisien

determinasi sebesar 29,4 dengan menggunakan statistik uji pada tingkat keyakinan 95% ternyata

sebesar 2,737 dan ttabel sebesar 1,743. Dengan demikian maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa kredit yang diberikan berpengaruh signifikan terhadap arus kas bersih dari

Kata kunci : Kredit yang diberikan, Arus kas bersih dari aktivitas operasi.

Mendengar kata bank sebenarnya
tidak asing lagi, terutama yang hidup di
perkotaan. Bahkan di pedesaan sekalipun
saat ini bank bukan merupakan suatu hal

Pada dasarnya bank merupakan
lembaga yang bertindak sebagai lembaga

atau perantara antara pihak-
pihak yang kelebihan dana dengan pihak

Dalam meningkatkan kegiatan
usahanya sehari-hari, bank harus mempunyai
dana agar dapat memberikan kredit kepada
masyarakat, sehingga cukup untuk menutupi
seluruh biaya seperti overhead dan biaya
operasional lainnya. Pendapatan dana yang
menguntungkan adalah dalam bentuk
pemberian kredit, namun demikian dengan
resiko yang dihadapi oleh bank
pemberian kredit juga besar oleh karena itu
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bank harus berhati-hati dalam memberikan
kredit kepada nasabah.

Seperti yang telah diketahui, bahwa
fungsi bank adalah menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkannya kembali
dalam bentuk kredit. Penyal
melalui pemberian kredit merupakan usaha
yang terpenting bagi bank karena proporsi
terbesar dari penyaluran dana yang ada
adalah melalui pemberian kredit.

Kredit yang diberikan oleh pihak bank
khususnya pada BPR Poladana
menunjukkan betapa pentingnya peranan
bank dalam pembangunan. Bidang
perbankan merupakan salah satu faktor yang
mendapatkan perhatian pemerintah karena
bank merupakan salah satu sumber
permodalan yang sangat dibutuhkan oleh
masyarakat dalam menjalankan kegiatan
usahanya. Bank sebagai salah satu rekan
kerja pemerintah dituntut peran sertanya
untuk menyukseskan pembangunan, dalam
arti ikut serta membiayai proyek
pembangunan melalui jasa pemberian kredit.

Bank dalam melakukan kegiatan
operasinya tidak lepas dari aliran
berupa kas yang dapat digambarkan sebagai
suatu proses yang bersifat terus
Dalam arus kas terdapat arus masuk, arus
kas keluar, dan setara kas. Arus masuk yaitu
arus kas yang mengakibatkan terjadinya
penerimaan kas, sedangkan arus kas keluar
adalah arus kas yang mengakibatkan
terjadinya pengeluaran kas.

Aktivitas terbesar PT. BPR Pola Dana
Tasikmalaya berasal dari perkreditan,
dimana kredit merupakan pendapatan utama
bank, sehingga pendapatan bunga dari kredit
tersebut dapat mempengaruhi arus kas dari
aktivitas operasi, yang mana arus kas dari
aktivitas operasi berhubungan dengan
aktivitas utama penjualan produk atau jasa
dan berkaitan dengan pendapatan dan biaya
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suatu proses yang bersifat terus-menerus.
Dalam arus kas terdapat arus masuk, arus
kas keluar, dan setara kas. Arus masuk yaitu
arus kas yang mengakibatkan terjadinya
penerimaan kas, sedangkan arus kas keluar
adalah arus kas yang mengakibatkan

PT. BPR Pola Dana
Tasikmalaya berasal dari perkreditan,
dimana kredit merupakan pendapatan utama
bank, sehingga pendapatan bunga dari kredit
tersebut dapat mempengaruhi arus kas dari
aktivitas operasi, yang mana arus kas dari
aktivitas operasi berhubungan dengan

utama penjualan produk atau jasa
dan berkaitan dengan pendapatan dan biaya

seperti yang dilaporkan oleh laporan laba
rugi.

Hal ini yang harus diperhatikan oleh
PT. BPR Pola Dana Tasikmalaya
persaingan yang semakin ketat dengan
semakin banyaknya bank-bank perkreditan
di Tasikmalaya, mengharuskan PT. BPR
Pola Dana Tasikmalaya memiliki strategi
khusus untuk menarik perhatian calon
deposan agar menitipkan dananya serta
calon debitur agar meminjam dananya di PT.
BPR Pola Dana Tasikmalaya
BPR Pola Dana Tasikmalaya
beroperasi.

Oleh karena itu PT. BPR Pola Dana
Tasikmalaya dituntut untuk dapat
memberikan pelayanan yang baik dan
memuaskan serta dapat menjaga
kepercayaan masyarakat untuk menyimpan
dan meminjam dana di PT. BPR Pola
Tasikmalaya

Tinjauan Pustaka

Pengertian kredit menurut
Pasal 1 ayat 12 Undang
perbankan adalah sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjam meminjam
antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan jumlah
bunga”.

Pengertian kredit diatas pada
Undang-undang No.10 tahun 1998,
sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat
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“Kredit adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan
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mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan jumlah

Pengertian kredit diatas pada
undang No.10 tahun 1998,

sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 11
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mengalami sedikit perubahan selengkapnya
adalah sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjam meminjam
antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan dengan jumlah
bunga”.

Kredit yang diberikan dapat
didefinisikan sebagai penyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi hutangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau
pembagian hasil keuntungan. ( Taswan,
2005:195).

Selain menghimpun dana dari
masyarakat, bank juga memiliki fungsi
menyalurkan kembali dana yang telah
dihimpun kepada masyarakat, dan salah satu
kegiatan operasional bank yaitu fasilitas
pemberian kredit.

Kasmir (2008:102) menyatakan
bahwa kredit yaitu : “Kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan y
dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dalam Standar Akuntansi Keuangan
No.2 : 2007, mengemukakan : “Arus kas
adalah arus masuk dan arus kas keluar kas
atau setara kas”.
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Kasmir (2008:102) menyatakan
bahwa kredit yaitu : “Kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan antara bank
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peminjam melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dalam Standar Akuntansi Keuangan
2007, mengemukakan : “Arus kas

adalah arus masuk dan arus kas keluar kas

Menurut Sofyan Syafri Harahap
(2001:257) bahwa arus kas sebagai berikut:

“Arus kas adalah suatu laporan yang
memberikan informasi yang relevan
tentang penerimaan da
suatu perusahaan pada suatu periode
tertentu, dengan mengklasifikasikan
transaksi pada kegiatan : operasional,
pembiayaan, dan investasi”.

Menurut Standar Akuntansi
Keuangan No 2 : 2007, mengemukakan
bahwa arus kas dari aktivitas operasi :

“Arus kas dari aktivitas operasi
adalah arus kas dari aktivitas
penghasil utama pendapatan
perusahaan dan aktivitas lain yang
bukan merupakan aktivitas investasi
dan aktivitas pendanaan”.

Arus masuk dan arus keluar kas atau
setara kas dari aktivitas pengha
pendapatan perusahaan (principal revenue
producing activities) dan aktivitas lain yang
bukan merupakan aktivitas investasi dan
aktivitas pendanaan. ( Standar Akuntansi
Keuangan, 2007:2)

Menurut Garrison et.al (2007) arus
kas bersih dapat dijabarkan dalam bentuk
laba bersih, dividen, dan perubahan akun
neraca. Arus kas bersih untuk periode
tertentu dapat ditentukan dengan
memulainya dari laba bersih, kemudian
mengurangkan perubahan aktiva nonkas,
menambahkan perubahan kewajiban,
mengurangkan dengan deviden yang
dibayarkan kepada pemegang saham, dan
terakhir menambahkan dengan perubahan
modal saham.
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METODE PENELITIAN
Penulis melakukan penelitian ini

pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pola
Dana Kota Tasikmalaya. Yang beralamat di
Jalan Letjen. H. Ibrahim Adjie No. 107
Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya
Telp. (0265) 335435.

Yang menjadi objek penelitian
penyusunan skripsi ini adalah kredit yang
diberikan dan arus kas bersih dari aktivitas
operasi.

Visi dan Misi PT. BPR
Tasikmalaya

Misi dari PT. BPR
Tasikmalaya adalah Menjalankan aktivitas
BPR yang unggul dengan mengutamakan
pelayanan kepada usaha mikro, kecil,
menengah untuk menunjang peningkatan
ekonomi rakyat kecil.

Memberikan pelayanan prima kepada
nasabah melalui jaringan kerja yang
didukung oleh organisasi, manajemen, dan
sumber daya yang profesional, tangguh juga
terpercaya.

Memberikan keuntungan dan
manfaat yang inovatif, berkualitas dan
melebihi harapan, masyarakat yang dinamik
dengan hasil terbaik.

Membina jaringan kerjasama saling
menguntungkan yang dilandasi rasa saling
percaya.

Menjadi BPR yang profesional,
Tangguh dan Terpercaya dengan selalu
mementingkan kepuasan nasabah.

Teknik Analisis Data
Analisis yang digunakan adalah

analisis regresi sederhana yaitu analisis yang
digunakan untuk mengetahui bentuk
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Penulis melakukan penelitian ini
pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pola
Dana Kota Tasikmalaya. Yang beralamat di

Ibrahim Adjie No. 107
Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya

Yang menjadi objek penelitian
penyusunan skripsi ini adalah kredit yang
diberikan dan arus kas bersih dari aktivitas

Visi dan Misi PT. BPR Poladana

Misi dari PT. BPR Poladana
Menjalankan aktivitas

BPR yang unggul dengan mengutamakan
pelayanan kepada usaha mikro, kecil,
menengah untuk menunjang peningkatan

Memberikan pelayanan prima kepada
gan kerja yang

didukung oleh organisasi, manajemen, dan
sumber daya yang profesional, tangguh juga

Memberikan keuntungan dan
manfaat yang inovatif, berkualitas dan
melebihi harapan, masyarakat yang dinamik

kerjasama saling
menguntungkan yang dilandasi rasa saling

Menjadi BPR yang profesional,
Tangguh dan Terpercaya dengan selalu
mementingkan kepuasan nasabah.

Analisis yang digunakan adalah
analisis yang

digunakan untuk mengetahui bentuk

hubungan antara Kredit yang diberikan
dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi

Analisis Korelasi Linear Sederhana
Adalah analisis yang digunakan untuk
mengetahui besarnya korelasi antara kredit
yang diberikan (X) dengan arus kas bersih
dari aktifitas operasi (Y).

Pengujian Hipotesis
1. Penetapan Hipotesis Operasional

Ho :  = 0 kredit yang diberikan tidak
berpengaruh
kas bersih dari aktvitas
operasi.

Ha :   0 Kredit yang diberikan
berpengaruh terhadap arus
kas bersih dari aktivitas
operasi

2. Penetapan tingkat signifikansi
Tingkat signifikansi yang digunakan
adalah 95% ( = 0,05) yang merupa
tingkat signifikansi. Dimana metode
pengujian yang digunakan adalah
pengujian dua arah.

3. Uji signifikansi
r √ n - 2

t =

√ 1 - r²

4. Kaidah keputusan
Terima Ho jika -t½ α ≤ t hitung ≤ t½ α

Tolak Ho jika t < -t½ α atau t hitung >
t½ α

5. Penarikan kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
pengujian diatas maka akan ditarik suatu
kesimpulan, apakah hipotesis yang telah
diterapkan diterima atau ditolak.
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hubungan antara Kredit yang diberikan
dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi.

Analisis Korelasi Linear Sederhana
Adalah analisis yang digunakan untuk
mengetahui besarnya korelasi antara kredit

erikan (X) dengan arus kas bersih

Penetapan Hipotesis Operasional
kredit yang diberikan tidak
berpengaruh terhadap arus
kas bersih dari aktvitas

Kredit yang diberikan
berpengaruh terhadap arus
kas bersih dari aktivitas

Penetapan tingkat signifikansi
Tingkat signifikansi yang digunakan

= 0,05) yang merupakan
. Dimana metode

pengujian yang digunakan adalah

t½ α ≤ t hitung ≤ t½ α

t½ α atau t hitung >

Berdasarkan hasil penelitian dan
diatas maka akan ditarik suatu

kesimpulan, apakah hipotesis yang telah
terapkan diterima atau ditolak.
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Kredit yang Diberikan, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Tahun Triwulan

2007

I

II

III

IV

2008 I

II

III

IV

2009

I

II

III

IV

2010

I

II

III

I

2011

I

II

III

IV
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Hasil dan Pembahasan
Tabel 1

Kredit yang Diberikan, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Triwulan

Kredit yang Diberikan

(Rp)

Arus Kas Bersih dari

Aktivitas Operasi

(Rp)

2.221.944.000 75.164.000

2.832.613.800 72.159.000

III 3.656.649.800 88.634.000

IV 3.754.766.000 87.446.000

4.579.753.000 63.892.000

5.660.166.000 98.668.000

III 6.624.614.500 100.117.000

IV 6.626.650.500 131.169.000

6.506.221.000 111.962.000

6.185.045.000 126.057.000

III 5.442.928.000 69.560.000

IV 4.776.850.000 105.379.000

3.516.992.000 42.579.000

3.019.900.000 72.394.000

III 2.726.878.000 55.247.000

2.194.514.000 158.955.000

2.267.549.000 101.155.000

3.769.738.000 60.659.000

III 3.601.094.000 65.250.000

IV 3.259.755.000 142.901.000
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Kredit yang Diberikan, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari

Aktivitas Operasi

(Rp)

75.164.000

72.159.000

88.634.000

87.446.000

63.892.000

98.668.000

100.117.000

131.169.000

111.962.000

126.057.000

69.560.000

105.379.000

42.579.000

72.394.000

55.247.000

158.955.000

101.155.000

60.659.000

65.250.000

142.901.000
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Pada tahun 2009, tahun 20
triwulan III dan IV tahun 2011
diberikan PD. BPR Bank Pasar I
Tasikmalaya mengalami penurunan.
Penurunan terbesar terjadi pada tahun 20
triwulan I yaitu sebesar Rp. 1.259.858.000,
Dan penurunan terkecil terjadi pada tahun
2009 triwulan I yaitu sebesar RP.
120.429.500,-. Hal tersebut disebabkan
banyaknya persaingan di sekitar lingkungan
indihiang khususnya yang mendirikan
lembaga keuangan bank dan non
Seperti diantaranya, BRI, BPR Syariah,
Koperasi Swamitra.

Peningkatan terbesar terjadi pada tahun
2010 triwulan IV yaitu sebesar Rp.
103.708.000,- dan peningkatan terkecil
terjadi pada tahun 2008 triwulan III yaitu
sebesar Rp. 1.449.000,-. Peningkatan arus
kas bersih dari aktivitas operasi pada

Regression

[DataSet0]

Variables Entered/Removed

Model

Variables

Entered

Variables

Removed

1 Kredit yang

diberikana

a. All requested variables entered.
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, tahun 2010 dan
kredit yang

diberikan PD. BPR Bank Pasar I
Tasikmalaya mengalami penurunan.
Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2010

1.259.858.000,-.
penurunan terkecil terjadi pada tahun

triwulan I yaitu sebesar RP.
. Hal tersebut disebabkan

banyaknya persaingan di sekitar lingkungan
khususnya yang mendirikan

lembaga keuangan bank dan non-bank.
Seperti diantaranya, BRI, BPR Syariah,

Peningkatan terbesar terjadi pada tahun
triwulan IV yaitu sebesar Rp.

dan peningkatan terkecil
triwulan III yaitu

. Peningkatan arus
kas bersih dari aktivitas operasi pada PT.

BPR Poladana Tasikmalaya disebabkan
penambahan dana bank dari tabungan dan
deposito (dana pihak ketiga), pendapatan
dari angsuran kredit, pendapatan
dana antar bank.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi
juga mengalami penurunan pada beberapa
triwulan antara tahun 2007-
tersebut disebabkan oleh
diantaranya meningkatnya kredit yang
diberikan kepada nasbah, pen
pihak ketiga oleh nasabah sehingga
persediaan di bank menjadi kurang,
pengeluaran jumlah beban untuk nasabah
dan kebijakan lain yang ada di perusahaan.
Penurunan terbesar terjadi pada tahun 20
triwulan I yaitu sebesar Rp. 62.800.000,
penurunan terkecil terjadi pada tahun 200
triwulan IV yaitu sebesar Rp. 1.188.000,

Variables Entered/Removedb

Variables

Removed Method

. Enter
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Tasikmalaya disebabkan
penambahan dana bank dari tabungan dan
deposito (dana pihak ketiga), pendapatan
dari angsuran kredit, pendapatan bunga dan

Arus kas bersih dari aktivitas operasi
juga mengalami penurunan pada beberapa

-2011. Penurunan
tersebut disebabkan oleh beberapa faktor

meningkatnya kredit yang
diberikan kepada nasbah, pengambilan dana
pihak ketiga oleh nasabah sehingga
persediaan di bank menjadi kurang,
pengeluaran jumlah beban untuk nasabah
dan kebijakan lain yang ada di perusahaan.
Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2010
triwulan I yaitu sebesar Rp. 62.800.000,- dan
enurunan terkecil terjadi pada tahun 2007

triwulan IV yaitu sebesar Rp. 1.188.000,-.
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Variables Entered/Removedb

Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method

1 Kredit yang

diberikana
. Enter

b. Dependent Variable: Arus kas bersih dari aktivitas

operasi

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .542a .294 .255 2.69735E7

a. Predictors: (Constant), Kredit yang diberikan

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 5.449E15 1 5.449E15 7.490 .014a

Residual 1.310E16 18 7.276E14

Total 1.855E16 19

a. Predictors: (Constant), Kredit yang diberikan

b. Dependent Variable: Arus kas bersih dari aktivitas operasi
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Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 3.834E7 1.785E7 2.148 .046

Kredit yang diberikan .011 .004 .542 2.737 .014

a. Dependent Variable: Arus kas bersih dari aktivitas operasi

Correlations

Correlations

Kredit yang

Diberikan

Arus Kas Bersih

dari Aktivitas

Operasi

Kredit yang Diberikan Pearson Correlation 1 .234

Sig. (2-tailed) .321

N 20 20

Arus Kas Bersih dari

Aktivitas Operasi

Pearson Correlation .234 1

Sig. (2-tailed) .321

N 20 20

*correlation is significant at 0,05 level (2-tailed)

Dari output program SPSS 16.0 diperoleh
persamaan regresi sederhana sebagai berikut
:Y = 3.834E 7+ 0,011(X)

Berdasarkan persamaan regresi di
atas maka dapat dikatakan bahwa apabila

PT. BPR Pola Dana Tasikmalaya melakukan
peningkatan kredit yang diberikan sebesar
Rp. 1,- (X=1) yang dapat digolongkan
sebagai aktivitas penghasil utama lembaga
keuangan (bank) maka akan menyebabkan
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peningkatan pada arus kas bersih dari
aktivitas operasi sebesar 0,011. Jadi semakin
meningkat kredit yang diberikan maka
kemungkinan pengembalian pokok kredit
beserta bunga (pendapatan bunga) serta
provisi dari kredit yang diberikan tersebut
akan meningkat pula, sehingga akan diikuti
oleh kenaikan arus kas bersih dari aktivitas
operasi.

Dilihat dari persamaan regresi
tersebut langkah yang baik bagi perusahaan
adalah perusahaan sebaiknya meningkatkan
jumlah kredit yang diberikan sehingga
jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi
perusahaan akan meningkat sehingga seiring
dengan hal tersebut pendapatan operasional
perusahaan akan mengalami peningkatan.

Dilihat dari derajat keeratan antara
variabel kredit yang diberikan dan variabel
arus kas bersih dari aktivitas operasi,
diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar
54,2%. Hal ini menunjukan bahwa tingkat
keeratan hubungan yang disebabkan oleh
kredit yang diberikan dan arus kas bersih
dari aktivitas operasi adalah sebesar 0,542
dan berdasarkan tabel interpretasi untuk
koefisien korelasi, angka tersebut
menunjukkan korelasi yang positi

Sedangkan jika dilihat dari besarnya
pengaruh (koefisien determinasi) variabel
kredit yang diberikan terhadap variabel arus
kas bersih dari aktivitas operasi, diperoleh
nilai sebesar 0,294 atau 29,4%. Sehingga
dalam hal ini arus kas bersih dari aktivitas
operasi dipengaruhi oleh kredit yang
diberikan sebesar 29,4%. Sisanya sebesar
70,6% merupakan pengaruh faktor lain.
Faktor lain tersebut diantaranya tabungan,
deposito, pendapatan provisi dan komisi,
administrasi, pendapatan bunga dari
tabungan dan deposito, pendapatan bung
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peningkatan pada arus kas bersih dari
aktivitas operasi sebesar 0,011. Jadi semakin
meningkat kredit yang diberikan maka
kemungkinan pengembalian pokok kredit

ga (pendapatan bunga) serta
provisi dari kredit yang diberikan tersebut
akan meningkat pula, sehingga akan diikuti
oleh kenaikan arus kas bersih dari aktivitas

Dilihat dari persamaan regresi
tersebut langkah yang baik bagi perusahaan

sahaan sebaiknya meningkatkan
jumlah kredit yang diberikan sehingga
jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi
perusahaan akan meningkat sehingga seiring
dengan hal tersebut pendapatan operasional
perusahaan akan mengalami peningkatan.

rajat keeratan antara
variabel kredit yang diberikan dan variabel
arus kas bersih dari aktivitas operasi,
diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar
54,2%. Hal ini menunjukan bahwa tingkat
keeratan hubungan yang disebabkan oleh

us kas bersih
dari aktivitas operasi adalah sebesar 0,542
dan berdasarkan tabel interpretasi untuk
koefisien korelasi, angka tersebut
menunjukkan korelasi yang positif.

Sedangkan jika dilihat dari besarnya
pengaruh (koefisien determinasi) variabel

yang diberikan terhadap variabel arus
kas bersih dari aktivitas operasi, diperoleh
nilai sebesar 0,294 atau 29,4%. Sehingga
dalam hal ini arus kas bersih dari aktivitas
operasi dipengaruhi oleh kredit yang
diberikan sebesar 29,4%. Sisanya sebesar

upakan pengaruh faktor lain.
Faktor lain tersebut diantaranya tabungan,
deposito, pendapatan provisi dan komisi,
administrasi, pendapatan bunga dari
tabungan dan deposito, pendapatan bung

dari dana antar bank, penerimaan dana antar
bank dan lain sebagainya
dalam aktivitas operasi bank bersangkutan.

Dengan melihat hasil output SPSS
diperoleh nilai signifikan sebesar 0,014 lebih
kecil dari nilai alpha (α) 0,05. Dengan
demikian hipotesis penelitian Ha diterima,
karena (Ha) ≤ dari t ½ α . Selain
signifikan, diperoleh nilai t
2,737 kemudian thitung

dibandingkan dengan ttabel

nilai dalam distribusi t, n-
0,05 diperoleh nilai ttabel

Ternyata thitung > ttabel yaitu 2,737 > 1,743.
Dengan diterianya Ha pada tingkat
keyakinan 95%, kredit yang diberikan
berpengaruh signifikan terhadap arus kas
bersih dari aktivitas operasi. Hal tersebut
relevan dengan konsep pada peneliti
terdahulu, dan hal tersebut juga sejalan
dengan yang telah dikemukakan Taswan
(2005:40) bahwa jumlah pendapatan bunga
bersih akan mengindikasikan tingkat
yang akan meningkatkan arus kas bersih dari
aktivitas operasi yang terjadi di bank yang
bersangkutan. Selain itu seperti yang yang
telah dikemukakan oleh Kasmir (20
bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi
suku bunga adalah jangka waktu. Semakin
panjang jangka waktu pinjaman maka akan
semakin tinggi bunganya dan akan
menurunkan arus kas bersih dari aktivitas
operasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang
penulis lakukan pada PT. BPR
Tasikmalaya mengenai pokok Pembahasan
“Pengaruh Kredit yang diberikan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang telah p
lakukan PT. BPR POLA DANA
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dari dana antar bank, penerimaan dana antar
bank dan lain sebagainya yang termasuk
dalam aktivitas operasi bank bersangkutan.

Dengan melihat hasil output SPSS
diperoleh nilai signifikan sebesar 0,014 lebih
kecil dari nilai alpha (α) 0,05. Dengan
demikian hipotesis penelitian Ha diterima,

½ α . Selain dari nilai
signifikan, diperoleh nilai thitung sebesar

ini
pada tabel nilai-

-2 = 18 dan α =

tabel sebesar 1,743.
yaitu 2,737 > 1,743.

Dengan diterianya Ha pada tingkat
keyakinan 95%, kredit yang diberikan
berpengaruh signifikan terhadap arus kas
bersih dari aktivitas operasi. Hal tersebut
relevan dengan konsep pada peneliti
terdahulu, dan hal tersebut juga sejalan
dengan yang telah dikemukakan Taswan
(2005:40) bahwa jumlah pendapatan bunga
bersih akan mengindikasikan tingkat spread
yang akan meningkatkan arus kas bersih dari
aktivitas operasi yang terjadi di bank yang
bersangkutan. Selain itu seperti yang yang

dikemukakan oleh Kasmir (2011:135)
bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi
suku bunga adalah jangka waktu. Semakin
panjang jangka waktu pinjaman maka akan
semakin tinggi bunganya dan akan
menurunkan arus kas bersih dari aktivitas

sil penelitian yang
penulis lakukan pada PT. BPR Poladana
Tasikmalaya mengenai pokok Pembahasan

Kredit yang diberikan Terhadap
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ”.
maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang telah penulis
PT. BPR POLA DANA
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Tasikmalaya dan dengan didukung oleh
teori-teori dari berbagai literatur yang
penulis pelajari serta pembahasan yang telah
penulis sajikan, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

1. Kredit yang diberikan pada
POLA DANA Tasikmalaya
2007-2011 cenderung fluktuatif. Pada
tahun 2007, tahun 2008
triwulan ke I dan II tahun 20
yang diberikan mengalami peningkatan.
Peningkatan terbesar terjadi pada tahun
2011 pada triwulan II dan
terkecil terjadi pada tahun 200
IV. Peningkatan kredit yang diberikan
PT. BPR POLA DANA Tasikmalaya
disebabkan laju perdagangan yang
berakibat pada adanya persaingan usaha
masyarakat saat itu khususnya di
lingkungan pasar untuk segera
memenuhi kebutuhan konsumen
sehingga masyarakat cenderung memilih
alternatif pinjaman pada PT. BPR POLA
DANA Tasikmalaya.
Pada tahun 2009, tahun 20
triwulan III dan IV tahun 20
yang diberikan PT. BPR POLA DANA
Tasikmalaya mengalami penurunan.
Penurunan terbesar terjadi pada tahun
2010 triwulan I dan penurunan terkecil
terjadi pada tahun 2009
Penurunan jumlah kredit yang diberikan
oleh PT. BPR POLA DANA
Tasikmalaya disebabkan banyaknya
persaingan di sekitar daerah indihiang
khususnya yang mendirikan lembaga
keuangan bank dan non-bank. Seperti
diantaranya Bank Jabar Banten, BRI,
Bank Dana, BPR Syariah, dll

2. Arus kas bersih dari aktivitas operasi
pada PT. BPR POLA DANA
Tasikmalaya didapat hasil yang

The Influence Of Credit Distribution On Cash Flow From Operating Activity | Intan Gandasari|Accounting

Terhadap Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

dan dengan didukung oleh
teori dari berbagai literatur yang

penulis pelajari serta pembahasan yang telah
penulis sajikan, maka dapat ditarik

Kredit yang diberikan pada PT. BPR
POLA DANA Tasikmalaya dari tahun

cenderung fluktuatif. Pada
dan pada

triwulan ke I dan II tahun 2011 kredit
yang diberikan mengalami peningkatan.
Peningkatan terbesar terjadi pada tahun

pada triwulan II dan peningkatan
terkecil terjadi pada tahun 2008 triwulan
IV. Peningkatan kredit yang diberikan
PT. BPR POLA DANA Tasikmalaya

laju perdagangan yang
berakibat pada adanya persaingan usaha
masyarakat saat itu khususnya di
lingkungan pasar untuk segera

kebutuhan konsumen
sehingga masyarakat cenderung memilih

PT. BPR POLA

, tahun 2010 dan
triwulan III dan IV tahun 2011 kredit

PT. BPR POLA DANA
mengalami penurunan.

Penurunan terbesar terjadi pada tahun
penurunan terkecil

triwulan I.
Penurunan jumlah kredit yang diberikan

PT. BPR POLA DANA
disebabkan banyaknya

ah indihiang
khususnya yang mendirikan lembaga

bank. Seperti
Jabar Banten, BRI,

, dll.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi
PT. BPR POLA DANA

didapat hasil yang

fluktuatif. Peningkatan terbesar terjadi
pada tahun 2010 triwulan IV dan
peningkatan terkecil terjadi pada tahun
2008 triwulan III. Peningkatan arus kas
bersih dari aktivitas operasi pada
BPR POLA DANA Tasikmalaya
disebabkan penambahan dana bank dari
tabungan dan deposito (dana pihak
ketiga), pendapatan dari angsuran kredit,
pendapatan bunga dan dana antar bank.
Arus kas bersih dari aktivitas operasi
juga mengalami penurunan pada
beberapa triwulan antara tahun 200
2011. Penurunan tersebut disebabkan
oleh beberapa faktor diantaranya
meningkatnya kredit yang diberikan
kepada nasabah, pengambilan dana pihak
ketiga oleh nasabah sehingga persediaan
di bank menjadi kurang, pengeluaran
jumlah beban untuk nasabah dan
kebijakan lain yang ada di perusahaan.

3. Berdasarkan hasil perhitungan statistik
yang dilakukan oleh penulis dengan
menggunakan dua variabel yaitu kredit
yang diberikan dan arus kas bersih dari
aktivitas operasi maka penulis
menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh
yang signifikan antara kredit yang
diberikan dengan arus kas bersih dari
aktivitas operasi. r² menyatakan arus kas
bersih dari aktivitas operasi dipengaruhi
sebesar 29,4% sedangkan sisanya
sebesar 70,6% dipengaruhi oleh factor
fakor lain. Dan pengujian hipotesis yaitu
dengan membandingkan thitung dengan
ttabel, menunjukkan bahwa thitung lebih
besar daripada ttabel dengan demikian
Ho ditolak, maka Ha diterima artinya
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
antara kredit yang diberikan terhadap
arus kas bersih dari aktivitas operasi.
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ingkatan terbesar terjadi
triwulan IV dan

peningkatan terkecil terjadi pada tahun
triwulan III. Peningkatan arus kas

bersih dari aktivitas operasi pada PT.
BPR POLA DANA Tasikmalaya
disebabkan penambahan dana bank dari

osito (dana pihak
ketiga), pendapatan dari angsuran kredit,
pendapatan bunga dan dana antar bank.
Arus kas bersih dari aktivitas operasi
juga mengalami penurunan pada
beberapa triwulan antara tahun 2007-

. Penurunan tersebut disebabkan
tor diantaranya

meningkatnya kredit yang diberikan
kepada nasabah, pengambilan dana pihak
ketiga oleh nasabah sehingga persediaan
di bank menjadi kurang, pengeluaran
jumlah beban untuk nasabah dan
kebijakan lain yang ada di perusahaan.

erhitungan statistik
yang dilakukan oleh penulis dengan
menggunakan dua variabel yaitu kredit
yang diberikan dan arus kas bersih dari
aktivitas operasi maka penulis
menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh
yang signifikan antara kredit yang

us kas bersih dari
aktivitas operasi. r² menyatakan arus kas
bersih dari aktivitas operasi dipengaruhi
sebesar 29,4% sedangkan sisanya
sebesar 70,6% dipengaruhi oleh factor-
fakor lain. Dan pengujian hipotesis yaitu
dengan membandingkan thitung dengan

l, menunjukkan bahwa thitung lebih
besar daripada ttabel dengan demikian
Ho ditolak, maka Ha diterima artinya
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
antara kredit yang diberikan terhadap
arus kas bersih dari aktivitas operasi.
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