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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987 

 

1. Konsonan 

 

No Arab Latin No Arab Latin 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 
 ط 16

T 

. 

 ظ B 17 ب 2
Z 

. 

 ع T 18 ت 3
˛ 

 

 غ S 19 ث 4
 

G 

 ف J 20 ج 5
 

F 

 ح 6

 

H 

. 

 Q ق 21

 ك Kh 22 خ 7
K 

 

 ل D 23 د 8
L 

 

 م Ż 24 ذ 9
M 

 

 ن R 25 ر 10
N 

 

 W و Z 26 ز 11

 H ہ S 27 س 12

 ’ ء Sy 28 ش 13

 ص 14
S 

. 
 Y ي 29

 ض 15
D 

.    
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2. Konsonan 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

 َ  Fathah A 

 ِ  Kasrah I 

 ُ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 
Nama 

Gabungan 

Huruf Huruf 

 Fathah dan ya Ai َ  ي

 َ  و
Fathah dan 

wau 
Au 

 

Contoh:  

 
 kaifa :    كيف

 haula :هول

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harkat dan 

Huruf 
Nama Huruf dan Tanda 

 َ ا/ي

Fathah dan Alif Ā 

atau ya 
 

 Kasrah dan ya ِ ي
Ī 

 

 ُ ي
Dammah dan 

wau 

Ū 

 

 
Contoh:  

 َ َ  : qā la 

 ramā : َرَمى

 qīla :  ِْي َ 

 yaqūlu :  َ ُْولُ 

 

4. Ta Marbutah (ۃ) 

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu: 

a. Ta Marbutah(ۃ) hidup 

Ta marbutah (ۃ)  yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, 

kasrah,dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta Marbutah (ۃ)  mati 

Ta Marbutah (ۃ)  yang mati atau yang mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat Ta Marbutah 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan 

kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ۃ)  itu ditransliterasikan 

dengan h. 

 

 



 

 

x 

 

Contoh:  

 raudah al-atfāl/ raudatul atfāl: َرْوَ  ُ اْاَْط َ لْ 

 al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul: اَْاَ ِ ْ  َ ُ اْاُ  َّوَرۃْ 

Munawwarah  

 Talhah :  طَْ َ  ْ 

 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn 

Sulaiman. 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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RingkasanLaporan 

 

Nama : Julita 

NIM : 140601184 

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam D-III Perbankan 

   Syariah 

Judul : Manajemen Dana Bank Pada PT. BPRS  

   Baiturrahman Keutapang Aceh Besar 

TanggalSidang : 20 Juli 2017 

Tebal LKP : 47 Halaman 

Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag 

Pembimbing II : Inayatillah, MA.Ek 

Penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. BPRS Baiturrahman yang 

beralamat di Jl. Mata Ie No.44 Desa Lambheu Kec.Darul Imarah, 

Keutapang Aceh Besar. PT. BPRS Baiturrahman merupakan sebuah 

lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana 

kepada masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah. Penulisan 

Laporan Kerja Praktik ini dilatarbelakangi oleh hal terpenting bagi bank 

yaitu bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia, agar 

kegiatan operasional bank dapat terlaksana dengan baik. Adapun tujuan 

dari laporan kerja praktik ini ialah untuk mengetahui perkembangan 

tingkat dana yang dikumpulkan maupun yang disalurkan, dan untuk 

mengetahui manajemen sumber dana yang dilakukan oleh PT. BPRS 

Baiturrahman.Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan beberapa hambatan 

dalam upaya pengumpulan dan penyaluran dana pada PT. BPRS 

Baiturrahman, salah satunya adalah Bank Umum yang Kini mulai 

memberikan pembiayaan pada usaha mikro, hal tersebut tentu membuat 

pesaing BPRS semakin bertambah. Selanjutnya manajemen 

penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh PT. BPRS 

Baiturrahman Keutapang Aceh Besar sudah dilakukan dengan baik, hal 

ini dilihat dari meningkatnya jumlah dana yang dihimpun dan disalurkan 

kepada masyarakat selama lima tahun terakhir. Adapun saran yang ingin 

penulis sampaikan kepada pihak PT. BPRS Baiturrahman Keutapang 

Aceh Besar ialah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat 

sebaiknya petugas lebih memperhatikan jaminan yang diberikan nasabah 

agar tidak terjadinya pembiayaan macet, penulis juga menyarankan agar 

plafon pembiayaan kelompok sebaiknya ditingkatkan jumlahnya, 

penambahan jumlah plafon dapat mempertahankan nasabah agar tetap 

melanjutkan pengambilan pembiayaan kelompok di waktu berikutnya 

pada PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar.  
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Djazuli, dan Janwari (2002: 53) mengatakan pada awalnya, bank 

tumbuh dari pelayanan dalam bentuk proses pemekaran uang. Artinya, 

usaha yang dijalankan oleh bank hanya berkisar seputar uang. Tetapi 

belakangan, bank berkembang dengan cara menambah produk usahanya, 

yakni usaha efek/surat berharga, serta usaha lain yang berkaitan 

dengannya. 

 Kegiatan utama perbankan ialah menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan 

simpanan deposito, lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit atau pembiayaan (Kasmir, 2000: 46). Perbankan juga 

memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti pembayaran telepon, 

pembayaran air, pembayaran listrik dan sebagainya. Untuk dapat 

menjalankan aktivitasnya tersebut bank memperoleh dana dari berbagai 

sumber. Secara garis besar sumber dana bank terdiri dari tiga macam, 

yaitu: 1) dana dari Bank itu sendiri, 2) dana dari masyarakat luas, 3) dana 

dari lembaga lainnya (Kasmir, 2010: 30) 

 Hal terpenting bagi bank ialah bagaimana memilih dan mengelola 

sumber dana yang tersedia. Bila jumlah simpanan yang terhimpun relatif 

kecil maka kegiatan utama bank dalam menyalurkan dana atau 

menggiatkan aktivitas ekonomi tidak akan maksimal, dan dapat 

menghambat operasional bank itu sendiri. Demikian juga bila terjadi 

kelebihan dana simpanan dalam jumlah besar dan pihak bank tidak dapat 

menyalurkannya kepada masyarakat, maka akan menimbulkan kerugian 

yang sangat fatal bagi bank itu sendiri. Karena apabila dana yang 
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dihimpun jumlahnya besar namun bank tidak mampu menyalurkannya 

kepada masyarakat maka dana tersebut tidak akan produktif, dana yang 

ada hanya akan mengendap dan secara otomatis bank tidak akan 

mendapatkan keuntungan karena tidak adanya bagi hasil antara bank 

dengan nasabah. Dalam hal ini pihak bank juga harus melakukan 

pengawasan terhadap jumlah dana yang telah disalurkan kepada 

masyarakat guna mencegah terjadinya pembiayaan macet. Pengelolaan 

sumber dana dimulai dari perencanaan akan kebutuhan dana, kemudian 

pelaksanaan pencarian sumber dana dan pengendalian terhadap sumber-

sumber dana yang tersedia inilah yang disebut dengan manajemen dana 

bank. 

 Saat ini, aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana terus 

diupayakan oleh perbankan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam 

bertransaksi di bidang keuangan pada lembaga perbankan. Hal ini akan 

mengakibatkan persaingan bagi tiap usaha perbankan untuk menjalankan 

fungsinya sebagaimana yang diharapkan. Untuk menjalankan fungsinya 

dalam menghimpun dana, antara lain perlu diinformasikan mengenai 

kelebihan atau keunggulan dari produk simpanan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Dengan adanya informasi tersebut diharapkan masyarakat 

akan berminat untuk melakukan pilihan produk simpanan mana yang 

akan digunakan. Hal ini tentunya akan membawa pengaruh positif 

terhadap jumlah dana yang akan dihimpun oleh bank itu sendiri, sehingga 

dapat disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. 

 Masyarakat adalah sebagai sasaran akhir dari produk simpanan dan 

penyaluran dana yang dihasilkan perbankan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi usaha perbankan dalam memobilisasi dana dari 

masyarakat perlu dikaji, sehingga kendala-kendala yang berkenaan 
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dengan penghimpunan dana dapat diantisipasi. Hal ini penting sebab 

usaha menggiatkan aktivitas perekonomian melalui fungsi pembiayaan 

bank dapat dilakukan lebih terarah dan mencapai sasaran. Adanya 

keseimbangan antara jumlah simpanan yang terhimpun dengan jumlah 

dana yang dapat disalurkan akan memberikan profit bagi suatu bank. 

 Dalam menjalankan usaha komersialnya, Bank Syari’ah 

menerapkan prinsip bagi hasil (Djazuli, dan Janwari, 2002: 63). Prinsip 

bagi hasil yang dimaksud adalah suatu prinsip yang meliputi tata kerja 

pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana. Pembagian 

hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana serta antara 

bank dengan nasabah penerima dana. Hasil usaha yang dibagikan kepada 

nasabah penyimpan dana adalah laba usaha bank yang dihitung selama 

periode tertentu. Sedangkan bagi hasil usaha nasabah penerima dana yang 

dibagi dengan bank adalah laba usaha yang dihasilkan nasabah penerima 

dana dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai bank. 

Pembayaran pada bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek, bila 

rugi maka akan ditanggung bersama ( Wirdyaningsih, 2005: 41) 

 Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilatar 

belakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang tengah mengalami 

permasalahan, baik di bidang keuangan, moneter, termasuk dalam bidang 

perbankan. Selain itu, berdirinya BPRS juga dilatarbelakangi oleh adanya 

peluang bagi pengembangan Bank Islam dalam undang-undang 

perbankan, yang membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil. Terdapat 

beberapa tujuan dari didirikannya BPRS, antara lain adalah meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan 

ekonomi lemah, meningkatkan pendapatan perkapita, menambah 

lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan, mengurangi urbanisasi, 
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dan membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi 

(Djazuli, dan Janwari, 2002: 108). 

 Berkaitan dengan upaya tersebut, PT. BPRS Baiturrahman 

Keutapang Aceh Besar yang merupakan salah satu Bank Pembiayaan 

Rakyat memiliki peran dalam memberikan alternatif terhadap berbagai 

jenis simpanan dan kebijakan jumlah dana yang telah disalurkan. Hal ini 

dilakukan agar dapat memperoleh dana untuk memperkuat permodalan 

bank sehingga dapat menyalurkan kembali kepada masyarakat.  

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, PT. BPRS 

Baiturrahman telah berupaya untuk mengatur dana yang mereka miliki 

dengan baik. Pihak BPRS telah berupaya semaksimal mungkin untuk 

menjaga keseimbangan antara dana yang terhimpun dengan dana yang di 

salurkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan 

oleh pihak BPRS dalam mengelola dananya.  Untuk saat ini manajemen 

dana pada pada PT. BPRS Baiturrahman dapat dikatakan cukup baik 

karena adanya peningkatan pada sisi jumlah dana yang dihimpun dan 

jumlah dana yang di salurkan.  

 Penulis mengambil data tentang sumber dan penyaluran dana untuk 

laporan ini karena ingin mengetahui berapa besar  jumlah dana yang telah 

dihimpun dan disalurkan dan  ingin mengetahui bagaimana pengelolaan 

serta  perkembangannya selama lima tahun terakhir. Sehubungan dengan 

uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun sebuah 

Laporan Kerja Pratik (LKP) dengan judul “ Manajemen Dana Bank 

Pada PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar”. 
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1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik 

 Adapun tujuan Loporan Kerja Praktik adalah untuk mengetahui:  

1. Perkembangan dana yang dikumpulkan oleh PT. BPRS 

Baiturrahman Keutapang Aceh Besar. 

2. Tingkat dana yang disalurkan oleh PT. BPRS Baiturrahman 

Keutapang Aceh Besar. 

3.  manajemen sumber dana dan penyaluran dana oleh PT. BPRS 

Baiturrahman Keutapang  Aceh Besar. 

 

1.3  Kegunaan Kerja Praktik   

 Laporan Kerja Praktik merupakan salah satu bukti bahwa penulis 

telah melakukan Kerja Praktik pada instansi tersebut dan telah 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan pada tempat 

Kerja Praktik (KP). Adapun kegunaaan Kerja Praktik sebagai berikut: 

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan 

Hasil Laporan Kerja Praktik dapat memberikan acuan kepada 

mahasiswa/i D-III Perbankan Syariah untuk mengetahui seberapa 

besar ruang lingkup dunia perbankan, dan  penulis dapat 

memberikan informasi mengenai manajemen dana pada PT. BPRS 

Baiturrahman Keutapang Aceh Besar. Laporan Kerja Praktik ini 

juga bisa dijadikan bahan bacaan untuk menambah ilmu 

pengetahuan dan acuan untuk referensi. 

2. Masyarakat  

Laporan Kerja Praktik ini  dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat tentang Manajemen Dana pada PT. BPRS 

Baiturrahman Keutapang Aceh Besar. Untuk meningkatkan minat 
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masyarakat dalam melakukan penabungan dan pembiayaan pada 

PT. BPRS Baiturrahman. 

3. Instansi Tempat Kerja Praktik 

Penulis diberikan kesempatan untuk membuat saran dan kritikan 

terhadap instansi, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

yang lebih baik lagi bagi instansi terkait. 

4. Penulis 

Kegiatan Kerja Praktik akan menambah pengetahuan, ketrampilan, 

pengalaman, dan  wawasan baru tentang manajemen dana bank 

sehingga dapat menerapkannya pada saat terjun ke dunia kerja 

sesungguhnya. 

 

1.4  Sistematika Penulisan Laporan Kerja Paktik 

 Pada Bab Satu, Laporan Kerja Praktik harus memenuhi unsur-

unsur: Latar Belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik, Kegunaan Kerja 

Praktik dan Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik, dimana 

kandungan dari unsur-unsur tersebut harus sesuai dengan topik yang 

dipilih. Pada bab ini  dipaparkan alasan mengapa topik yang dipilih 

menarik untuk dibahas.  

 Pada Bab Dua, LKP memuat tentang Tinjauan Lokasi Kerja 

Praktik yaitu menuliskan Sejarah Singkat Lokasi Kerja Praktik terdiri dari 

awal pendirian instansi, badan hukum, dan visi misi perusahaan. Struktur 

Organisasi terdiri atas tugas dan tanggung jawab dari setiap bidang.  

Kegiatan usaha yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, dalam 

kegiatan menghimpun dana dijelaskan produk-produk yang digunakan 

begitu juga pada kegiatan penyaluran dana. Pada bab ini juga dibahas 

Keadaan Personalia dari Lokasi Kerja Praktik, menjelaskan tentang 
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jenjang pendidikan para karyawan yang ditulis dalam bentuk tabel. 

Referensi yang digunakan dalam penulisan bab ini berasal dari dokumen-

dokumen kantor, wawancara dengan karyawan dan dari informasi yang 

dipublikasikan di internet oleh instansi terkait. 

 Pada Bab Tiga, menuliskan Hasil Kegiatan Kerja Praktik baik 

kegiatan yang dilakukan sehari-hari yaitu di bagian umum, teller, 

customer Service (CS) dan bagian Account Officer (AO),  juga kegiatan 

yang dilakukan berdasarkan topik yang diangkat. Pada bab ini 

menjelaskan data lapangan yang sesuai dengan tujuan pembahasan yaitu 

membuat jumlah nasabah,  jumlah dana yang dihimpun, dan jumlah dana 

yang  disalurkan dalam bentuk tabel, kemudian melihat bagaimana 

pengelolaan terhadap dana tersebut. Di bab ini juga ditulis teori-teori 

yang berkaitan dan  Evaluasi Kerja Praktik. Teori yang berkaitan 

membahas tentang pengertian sumber dana, pengertian manajemen dana, 

faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana. Pada evaluasi kerja 

praktik dituliskan  kendala yang dihadapi dalam menghimpun dana dari 

masyarakat. 

 Pada Bab Empat, Laporan Kerja Praktik memuat tentang 

Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan yang diambil berdasarkan 

pembahasan secara keseluruhan yang telah dibuat. Kesimpulannya ialah 

bahwa manajemen dana oleh PT. BPRS Baiturrahman telah berhasil 

dilakukan, dilihat dari terus meningkatnya jumlah nasabah, jumlah dana 

yang dihimpun, dan jumlah dana yang telah disalurkan. Adapun 

pemberian saran bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari pihak-pihak 

PT. BPRS Baiturrahman.   
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BAB DUA 

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK 

2.1  Sejarah Singkat PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh 

Besar  

 PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman yang 

berkedudukan di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, didirikan atas ide Gubernur Aceh 

pada saat itu yaitu Prof DR.H. Ibrahim Hasan, MBA dan ditindak lanjuti 

oleh cendikiawan, ulama, praktisi dan swasta, terutama Bank 

Pembangunan Daerah Aceh. Dengan jumlah pemegang saham pada 

waktu itu 16 orang, yang berlatarbelakang dibidang birokratis, pebisnis, 

dan profesional. Prakarsa pendirian PT. BPRS Baiturrahman 

dimaksudkan untuk ikut membantu mengembangkan potensi ekonomi 

masyarakat dengan menerapkan transaksi keuangan tanpa bunga, 

melainkan mengikuti tata cara sesuai dengan yang dianjurkan oleh Al 

Qur’an dan Hadist. 

 PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Baiturrahman saat 

ini berlokasi di Jl. Mata Ie No.44 Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Aceh 

Besar. Sampai saat ini, jumlah pemegang saham sebanyak 139 orang. PT. 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman mendapat izin prinsip 

dari Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 Maret 1993 No. 

S241/MK.17/1993, sedangkan operasionalnya secara resmi pada tanggal 

15 April 1994, yang diresmikan oleh Bapak Gubernur Nanggroe Aceh 

Darussalam, Prof DR. Syamsudin Mahmud berdasarkan izin usaha dari 

Menteri Keuangan RI No. Kep.060/MK.17/1994, tanggal 25 Maret 1994. 

Bank telah bekerja keras untuk memperbaiki operasionalnya setelah 

bencana  yang diakibatkan tsunami, saat ini bank memiliki beberapa 

hubungan kerjasama yang strategis dengan Pemerintah Provinsi, 

8 
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Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong se Kota Banda Aceh, 

BAZIS NAD, Care International Indonesia, yang menyediakan jasa 

pembiayaan  dan bantuan yang bersifat teknis. 

 Badan Hukum perusahaan PT. BPRS Baiturrahman didirikan 

berdasarkan Akta Notaris Husni Usman,SH No 89 tanggal 31 Maret 1993 

dan perubahan-perubahannya No 99 tanggal 11 Juli 1993 dan No 175 

tanggal 13 September 1993, dan SK Menteri Kehakiman No 

C2.10163.HT.01.01-Th 1993 tanggal 4 Oktober 1993, dengan SK 

Menteri Keuangan No KEP-060/KM.17/1994 tanggal 25 Maret 1994,dan 

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU 

02754.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010 (BPRS 

Baiturrahman_2017) 

Visi, misi, Motto dan falsafah BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh 

Besar  

PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar memiliki Visi, 

yaitu menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang kompetitif 

dengan predikat sehat serta efisien. Mendukung sektor usaha kecil dan 

mikro guna mencapai perekonomian yang berbasis kerakyatan. 

Adapun misinya ialah mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah yang tumbuh dan berkembang, berorientasi profit, memberikan 

kontribusi yang optimal kepada pengurus, pemegang saham, dan segenap 

karyawan, rekanan kerja, dan nasabah melalui rekanan kerja. 

PT. BPRS Baiturrahman juga memiliki motto yaitu tumbuh 

berkembang dan setia bersama pengusaha kecil, maksudnya ialah BPRS 

Baiturrahman ingin terus maju dengan mendukung dan memfasilitasi 

pengusaha mikro dalam mengembangkan kegiatan usahanya.  
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PT. BPRS Baiturrahman memiliki falsafah, falsafah yang dianut 

dalam pengelolaan dan pengembangannya dituangkan dalam tiga hal. 

(BPRS Baiturrahman_2017), Yaitu: 1) Kebersamaan, merupakan 

semangat persatuan dan kesatuan serta kerjasama dan menggandeng 

tekad dalam mewujudkan hidup kemasyarakatan guna mewujudkan 

kerjasama usaha yang saling menguntungkan. 2) Kekeluargaan yaitu 

mewujudkan keterikatan antara pengusaha berskala kecil dan mikro, 

pengelola BPRS Baiturrahman serta pemegang saham selaku pemilik, 

tanpa membedakan suku keturunan, agama dan serta perekonomiannya, 

terhimpun dalam suatu wadah BPRS Baiturrahman. 3) Kemandirian, 

secara mandiri menetapkan kebijakan dalam melaksanakan operasional 

perbankan dalam rangka membantu terwujudnya usaha kecil dan mikro 

yang sehat, tumbuh berkembang dan mandiri berdasarkan prinsip syariah. 

Serta meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses 

pembangunan terutama dibidang ekonomi keuangan, karena masih 

banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan masyarakat. 

 Sesuai dengan visi dan misi perusahaan, keberadaan PT. BPRS 

Baiturrahman antara lain: mencatat dan menumbuhkan kader-kader 

pengusaha mikro, mengangkat derajat serta martabat masyarakat 

berpenghasilan rendah sebagai pengguna jasa PT. BPRS Baiturrahman, 

memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat 

banyak, juga meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses 

pembangunan terutama dibidang ekonomi keuangan, karena masih cukup 

banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan perbankan, serta 

mengembangkan sikap menghemat dan pengguna uang secara bijaksana 

dan berencana. 
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2.2  Struktur Organisasi PT. BPRS Baturrahman Keutapang Aceh  

Besar. 

 

 Dalam suatu institusi, perbankan harus mempunyai struktur 

organisasi yang jelas dalam menjalankan kegiatan usaha. Tujuan dari 

adanya struktur organisasi yaitu  untuk mengendalikan, menyalurkan, dan 

mengarahkan perilaku untuk mencapai apa yang dianggap menjadi tujuan 

perusahaan. 

 Pada struktur organisasi berikut dijelaskan bidang kerja para 

karyawan PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar dimana setiap 

bidang memiliki tanggung jawab dan tugas masing-masing. Struktur 

organisasi tersebut penulis dapatkan dari bagian operasional pada saat 

menjalankan kegiatan kerja praktik. Struktur organisasi merupakan salah 

satu sub bab yang harus dimasukkan pada laporan kerja praktik, hal ini 

merupakan ketetapan prodi Diploma III Perbankan Syariah yang tertera 

pada buku pedoman kerja praktik dan penulisan laporan kerja praktik. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

PT. BPRS BAITURRAHMAN 

Dewan Pengawas Syariah 

 Ketua  : Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag  

 Anggota  : H. Masrul Aidi 

 

Kepala Bagian Pembayaran 

Scarwadi 

Internal Audit 

Yopi Zulfadhlin, SE 

RUPS 

Dewan Komisaris 

 Komisaris Utama : 

 Komisaris            : H. Anwar Ali, SE 

 

 

Kepala Bagian Operasional 

Rajuwin Sani 

Dewan Direksi 

Direksi Utama : Rachmad Hardiyanto, SP. M.Si 

Direktur  : Yusri Ahmad, SE 

 

IT 

Roni Haryanto, S.Kom 

Teller 

Cut Fatimah 

Nazira,SE 

Custumer 

Service 

Siti Aisyah,SE 

 

Akuntansi/Pelaporan 

Yulisa Anggraini,Amd 

 

ADM.Pembiayaan 

- Burhanuddin,SE 

 

- Lisma 

 

Individual Loans 

- Fahmi 

- Said juhri, SE 

- Said Lahuddin 

- Syauky Rahmatillah 

 Pengamanan/Kebersihan 

- Nurdiansyah 

- Mauliadi, S.Hi 

SDM/UMUM 

- Rajab Dediansyah 

- Miftahuddin 

Koordinator 

Kelompok 

Sri Rahmadeni, SPd 

 

Remedial 

- M. Jamil, S.Ag 

- Bustanil Khair, SE 

 

 

Group Loans 

- Nur Ani 

- Haslinda Rahmi 

- Tia Endah Putri 

- Eka Julianti, SPd 

- Siti Sahara 

 

Remedial Kelompok 

Azwir, SE 
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Tugas dan wewenang masing-masing bagian pada PT. BPRS 

Baiturrahman Keutapang Aceh Besar adalah sebagai berikut: (BPRS 

Baiturrahman_2017) 
1. Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris 

a) Dewan Pengawas Syariah 

Dewan ini bertugas untuk mendiskusikan masalah dan transaksi 

bisnis yang dihadapi bank, untuk kemudian melihat kesesuainnya 

dengan syariat (hukum) Islam. Dewan ini mempunyai 

wewenang: 

1) Memberi pedoman/garis-garis besar syariah baik untuk 

mengarahkan dana maupun untuk penyaluran dana serta 

kegiatan bank lainnya. 

2) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang sedang 

dijalankan bertentangan dengan hukum Islam. 

b) Dewan Komisaris 

Cara pelaksanaan tugas Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan 

akte pendirian BPRS yang disetujui atau disahkan oleh Menteri 

Kehakiman RI. Adapun tugas Dewan Komisaris adalah 

menggariskan kebijaksanaan umum bank dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank. Kedudukan 

Dewan Komisaris sejajar dengan Dewan Pengawasan Syariah. 

2. Direksi 

Tugas dan wewenang Direksi ialah : 

1) Menjalankan pengurusan bank sehari-hari 

2) Membuat dan menyampaikan laporan utama dan laporan laba 

rugi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan 
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dan selanjutnya disampaikan kepada Bank Indonesia. 

3) Memerikan keterangan yang diminta oleh Dewan Komisaris  

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan bank. 

4) Mewakili bank di dalam dan di luar pengadilan 

3. Bidang Akutansi 

      Memiliki tugas antara lain : 

1) Mencatat dan megumpulkan bukti-bukti setoran, pengeluaran 

kas dalam formulir rekapitulasi kas yang disediakan. 

2) Mengelompokkan bukti-bukti setoran, pengeluaran kas dalam    

kelompok rekening dan mendistribusikan bukti-bukti tersebut. 

3) Mengawasi kebenaran posting buku-buku kas. 

4) Memeriksa kebenaran kode rekening, bukti-bukti pendukung, 

jumlah uang dan keabsahannya, kemudian membukukan 

kedalam buku besar atau kartu tambahan yang bersangkutan. 

5) Mencocokkan saldo kedalam buku besar dan saldo yang tercatat 

dalam buku tambahan lainnya. 

6) Menyusun buku kas secara sistematis sesuai dengan pedoman 

buku yang berlaku  

7) Menyimpan bukti-bukti yang diperlukan sebagai pendukung 

pembukuan  

8) Berdasarkan mutasi harian dalam rekapitulasi kas bank dan 

memorial, membuat neraca harian dan laporan-laporan lainnya. 

9) Membuat laporan realisasi dan anggaran tiap-tiap bulan serta  

Menyusun neraca bulanan untuk Bank Indonesia sesuai dengan 

peraturan Bank Indonesia. Bertanggung jawab sepenuhnya atas 

kebenaran laporan serta tanggung jawab pada Direksi. 
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4. Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia 

 Tugasnya yaitu sebagai berikut: (BPRS Baiturrahman_2017) 

1) Mengawasi dan melaksanakan usaha penataan pegawai mulai 

dari penerimaan hingga pembayaran gaji karyawan. 

2) Membicarakan masalah kondisi pegawai dan juga menerima 

usulan keluhan dari para karyawan. 

3) Mengawasi permohonan pembelian, penggunaan, pemeliharaan 

dan penata usahaan perlengkapan kantor, gedung, dan 

kenderaan. 

4) Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan perjalanan dinas 

pegawai dan tamu-tamu bank. 

5) Bersama-sama dengan petugas pembiayaan mengantisipasi 

kegiatan penghimpunan masyarakat dengan memasarkan 

produk-produk bank dan melaksanakan tabungan jemputan, 

baik disekolah-sekolah maupun di instansi-instansi. 

5. Bidang pembiayaan. (BPRS Baiturrahman_2017) 

Dibagi atas tiga bagian, yaitu Account Officer, bagian admnistrasi 

pembiayaan dan pengawas atau supervise pembiayaan. 

a) Account Officer memiliki tugas : 

1) Memimpin, mengawasi, dan mengkoordinir bagia-bagian 

administrasi pembiayaan, analisa dan supervise pembiayaan. 

2) Menempatkan sasaran dalam pengumpulan dan rencana 

pemasaran pembiayaan sesuai dengan kondisi dan dana yang 

berhasil dihimpun. 

3) Merencanakan promosi pemasaran antara lain dengan brosur-

brosur, iklan, dan mengadakan penyuluhan ke instansi, sekolah, 

dan tempat yang dipandang tepat. 
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4) Mereview pinjaman-pinjaman yang telah diberikan. 

5) Memperhatikan dan mengawasi kelengkapan surat-surat 

pengikat pinjaman tentang kebenaran dan keasliannya. 

6) Bertanggung jawab terhadap penyaluran pembiayaan baik 

aktivitasnya maupun administrasi pembiayaan. 

b) Bagian Administrasi Pembiayaan bertugas: 

1) Memeriksa kelengkapan dan keaslian surat-surat jaminan 

pembiayaan. 

2) Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui oleh Direksi, 

maka dibuat surat pemblokiran jaminan dari kantor Agraria dan 

Notaris. 

3) Memperhatikan jatuh tempo polis asuransi, masa review 

pembiayaan klasifikasi penyimpanan dan pelaksanaan 

kewajiban nasabah. 

4) Membuat laporan pembiayaan ke Bank Indonesia baik bulanan, 

triwulan, maupun tahunan. 

c) Bagian Pengawas atau Supervise Pembiayaan bertugas: (BPRS 

Baiturrahman_2017) 

1) Membina hubungan baik dengan pihak Agraria dan Kepolisian. 

2) Mengusahakan surat kenderaan dapat diblokir pada kantor 

kepolisian dan surat-surat tanah di kantor Agraria. 

3) Mempelajari semua data tentang harga, jenis barang jaminan 

baik terhadap barang bergerak maupun barang yang tidak 

bergerak. 

4) Melaksanakan kegiatan penilaian dan pemberian harga taksiran 

atas benda jaminan yang diajukan nasabah. 

5) Melaporkan hasil kunjungan atau peninjauan terhadap benda-
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benda jaminan kepada kepala bagian pembiayaan atau nasabah  

2.3  Kegiatan Usaha PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh 

Besar  

 

 PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman adalah sebuah 

badan usaha yang bergerak dibidang keuangan perbankan yang berbentuk 

badan hukum PT. (Perseroan Terbatas). PT. BPRS Baiturrahman dalam 

kegiatan sehari-hari baik pengarahan maupun penyaluran dananya 

mengikuti tuntutan hukum Islam, yaitu tidak menggunakan perangkat 

bunga baik pemberi profit/keuntungan kepada penabung maupun menarik 

profit dari debitur, seluruh kegiatan berdasarkan pada sistem bagi hasil, 

atau disebut juga sistem mudharabah atau trust financing. 

2.3.1  Penghimpunan dana 

 Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman memiliki produk-produk 

tabungan dan deposito dalam menghimpun dana dari masyarakat luas. 

Adapun produk tabungan dan deposito yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

1. Tabara 

Tabungan baiturrahman, tabungan umum. Tabungan ini 

memilliki beberapa  keunggulan, yaitu : 

a. Tanpa biaya administrasi bulanan. 

b. Tabungan dapat diambil rutin harian (sistem jemput bola) 

oleh petugas Bank (kecuali sabtu dan minggu). 

c. Bagi hasil yang kompetitif dan menguntungkan. 

d. Dijamin oleh pemerintah atau LPS (Lembaga Penjamin 

Simpanan). 
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e. Dana dikelola secara amanah dan syariah, untuk mendukung 

pemerintah terkait penegakan syariah Islam di Provinsi 

Aceh. 

2. Qurban                

Adalah simpanan/titipan (wadi’ah) pihak ketiga pada PT. BPRS  

Baiturrahman yang dihimpunkan pada ibadah Qurban dengan 

penarikan dilakukan saat nasabah akan menunaikan ibadah 

Qurban atau atas kesepakatan antara pihak Bank dan nasabah. 

Keuggulan dari produk ini ialah : 

a. Tanpa biaya administrasi bulanan. 

b. Tabungan Qurban dapat ditarik pada saat 1 minggu 

menjelang hari raya Idul Adha. 

c. Dijamin oleh Pemerintah atau LPS (Lembaga Penjamin 

Simpanan). 

d. Dana dikelola secara amanah dan syariah untuk mendukung 

pemerintah terkait penegakan syariah Islam di Provinsi Aceh. 

3. Mudharabah 

Tabungan yang berdasarkan prinsip bagi hasil dengan penarikan 

setiap waktu (tabungan) dan penarikan pada waktu tertentu 

(deposito). Biasanya penarikan deposito dilakukan setiap 1 bulan 

secara otomatis, setiap 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 1 tahun 

periode. 

4. Tabungan Kelompok 

Tabungan yang tujuan utamanya digunakan untuk nasabah 

peminjam  kelompok yang berbasis Grameen Bank. 
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Syarat pemberian pembiayaan kelompok : 

a. Kelompok pembiayaan dibentuk oleh Bank bukan oleh 

masyarakat/warga, sebelum terbentuk kelompkok, debitur yang 

mempunyai usaha di wajibkan ikut pertemuan dan mentaati 

peraturan yang telah dibuat oleh BPRS Baiturrahman. 

b. Calon debitur/nasabah harus memiliki agunan/jaminan yang 

diberikan kepada Bank. 

c. Setiap kelompok yang telah dibentuk oleh BPRS Baiturrahman 

berjumlah minimal 2 orang sd maksimal 5 orang dengan jumlah 

plafon pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,- sd Rp. 5.000.000,- 

d. Jumlah pembiayaan yang diterima oleh anggota kelompok dapat 

berbeda-beda, disesuaikan dengan kelayakan usaha. 

e. pihak Bank mempunyai kewenamgan tidak memberikan 

pembiayaan bagi warga yang melanggar aturan dan tidak layak 

usaha yang dinilai oleh pihak Bank. 

syarat pencairan: 

a. Sudah mempunyai kelompok anggota kelompok. 

b. Bank akan mengirim kembali nama-nama yang layak diberikan 

ke kantor BPM Kota Banda Aceh. 

c. Membuka rekening baik kelompok dan individu. 

d. pencairan dilakukan secara  3 : 2 minggu pertama dicairkan. 

5. Tabungan-KU 

Tabungan yang tujuan utamanya diperuntukkan untuk 

masyarakat dan siswa, tanpa dikenakan biaya administrasi 

dengan tingkat bagi hasil disetarakan dengan perbankan lainnya. 

Bank menyediakan layanan “jemput bola” untuk nasabah lama dan 

nasabah baru, petugas penghimpun dana mengunjungi nasabah secara 
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harian. Layanan “jemput bola” mengurangi biaya transaksi bagi nasabah 

(bprsbaiturrahman.blogspot.co.id/2016) 

 

2.3.2  Penyaluran dana 

a. Pembiayaan murabahah. 

Pembiayaan murabahah, perjanjian jual beli antara 

nasabah dengan bank dimana bank akan membeli suatu barang 

untuk nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga 

pasar ditambah margin menurut kesepakatan bersama. Harga jual 

adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau 

margin ( Karim, 2006: 98) 

b. Pembiayaan mudharabah. 

Bank berkontribusi dalam modal usaha dan peminjam 

berkontribusi dengan jasa berdasarkan sistem bagi hasil, dimana 

pokok dibayar keseluruhannya sekaligus dan laba dibagi menurut 

kesepakatan bersama. 

c. Pembiayaan Grameen Bank. 

Pembiayaan yang sifatnya solidaritas satu sama lainnya 

yang terdiri dari 2-5 sampai 8 anggota kelompok keuangan dan 

bertempat tinggal di desa yang sama, yang pembayaran 

angsurannya mingguan. Kelompok yang mengikuti pembiayaan 

Grameen Bank wajib menentukan ketua kelompok masing-

masing, ketua kelompok memiliki tanggung jawab terhadap 

anggotanya.  

 Dalam menyalurkan pembiayaan, agunan merupakan salah satu 

syarat yang diprioritaskan (kecuali pembiayaan grameen bank), 

disamping karakter calon nasabah, kemampuan usaha, modal yang 
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tersedia dan kondisi usaha. Bank memprioritaskan untuk memberikan 

jasa pembiayaan kepada nasabah yang memiliki  tabungan di bank, 

sebagaimana tabungan mereka dijadikan parameter untuk analisa 

pembiayaan. Pembiayaan tersebut dikelompokkan menjadi Modal Kerja, 

Investasi, Konsumtif dan pembiayaan kelompok. 

 

2.4  Keadaan Personalia PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh  

Besar 

 PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar memiliki beberapa 

bidang yaitu: (BPRS Baiturrahman_2017) 

1. Bagian Umum terdiri dari dua orang yang bertugas sebagai penyedia 

sarana kebutuhan pegawai dan mengikuti perkembangan yang terjadi 

dibidang kepegawaian serta mengusahakan agar terbentuk suatu  

kebijakan umum yang sesuai bagi karyawan. 

2. Bagian Operasional  terdiri dari lima orang pegawai, yang mana 

terdapat satu orang kepala bagian operasional, satu orang IT, satu 

orang customer service (CS), satu orang teller, dan seorang 

akuntansi/pelaporan. Bagian Operasional berada langsung dibawah 

Dewan Direksi, sejajar dengan Kabag Pembiayaan serta Internal 

Audit.  

3. Bagian Pembiayaan terdiri dari 17 orang karyawan, membawahi 

seksi-seksi Adminstrasi Pembiayaan, account officer (AO)  

Pembiayaan, account officer (AO) Pedanaan, Kolektor dan Remedial 

serta Koordinator Pembiayaan Kelompok. Bertugas merencanakan, 

mengarahkan serta mengevaluasi target pembiayaan dan pendanaan 

serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya 
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mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan 

bermasalah.  

4. Internal Audit, terdapat satu orang auditor yang bertugas untuk 

memeriksa secara detail dan menyeluruh, melakukan analisis 

penilaian dan mengajukan saran-saran tentang kondisi keuangan bank. 

Internal Audit berada langsung dibawah Dewan Direksi, merupakan 

staff Dewan Komiaris dan Dewan Pengawas Syariah. Kedudukan 

jabatan sejajar dengan Kepala Bagian. 

5. Bagian Keamanan dan Kebersihan bertugas menjaga keamanan dan 

ketertiban kantor, membantu nasabah mengalami kendala produk, 

bertanggung jawab atas kenyamanan, kebersihan kantor, serta 

membantu karyawan kantor pada saat jam kerja sesuai kebutuhan dan 

kepentingan mereka. Pada bagian ini terdapat 1 (satu) orang yang 

bertugas sebagai security, dan 1 (satu) orang bertugas sebagai office 

boy. (BPRS Baiturrahman_2017) 

 Karyawan dan karyawati PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh 

Besar mempunyai background pendidikan yang berdeda-beda, mulai dari 

SMA/Sederajat, Diploma III (D3), Strata Satu (SI), dan Strata Dua (S2). 

Tabel 2.1 Karakteristik karyawan BPRS Baiturrahman 

Jenjang pendidikan jumlah 

Strata Dua (S2) 1 

Strata Satu (S1) 12 

Diploma III (D3) 1 

SMA/sederajat 13 

Sumber: Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman keutapang  Aceh 

Besar 
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 Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa BPRS Baiturrahman 

memiliki karyawan yang berlatar pendidikan yang berbeda, mulai dari 

tamatan SMA Sederat, Diploma III (D3), dan Strata Satu (S1). Karyawan 

yang tamatan SMA berjumlah tiga belas (13) orang yaitu sembilan orang 

pada bagian pembiayaan, satu orang sebagai Kepala Bagian Operasional, 

satu orang pada bagian kebersihan/keamanan, dan dua orang pada bagian 

SDM/Umum. Adapun karyawan pada Program Diploma III berjumlah 

satu orang yaitu pada bagian akuntansi/pelaporan. Karyawan Strata Satu 

(S1) berjumlah 13 (tiga belas) orang terdiri dari lima orang pada bagian 

operasional, tujuh orang pada bagian pembiayaan, dan satu orang Internal 

Audit, Direktur BPRS Baiturahman juga berlatar pendidikan Strata Satu 

(S1). Dan Direksi Utama BPRS. Baiturrahman memiliki jenjang 

pedidikan Strata Dua (S2). 
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BAB TIGA 

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK 

3.1  Kegiatan Kerja Praktik 

 Selama menjalankan Kerja Praktik pada PT. BPRS Baiturrahman 

Keutapang Aceh Besar terhitung dari tanggal 10 Februari 2017 sampai 

dengan 24 Maret 2017, penulis ditempatkan pada bagian umum, 

Customer Service (CS), Teller, dan bagian Account Officer (AO) untuk 

membantu para karyawan PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh 

Besar dalam melaksanakan tugasnya. 

 

3.1.1  Bagian Umum 

 Adapun kegiatan yang dilakukan pada Bagian Umum adalah 

mencatat kas bon kantor tahun 2016 dan tahun 2017. Kas bon kantor 

dipisah setiap bulannya, kegiatan yang dilakukan mencatat pengeluaran 

yang digunakan untuk biaya survei lapangan, biaya makan karyawan, 

pengisian pulsa direktur, dan lain-lain. Pencatatan kas bon tidak 

dilakukan setiap hari yaitu terhitung dari tanggal 13 Februari 2017 

sampai dengan 08 Maret 2017.  

 

3.1.2  Bagian Customer Service (CS) 

 Selama kerja praktik penulis ditempatkan pada bagian ini selama 

lima  hari terhitung dari tanggal 27 februari sampai tanggal 03 Maret 

2017 untuk membantu pekerjaan CS, Kegiatan yang dilakukan pada 

bagian Costumer Service (CS) antara lain: 

1. Membantu CS melakukan stempel pada buku rekening tabungan 

baru nasabah yang masih belum digunakan. 

2. Mengeprint buku rekening tabungan nasabah.  

24 
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3. Belajar aplikasi membuat buku tabungan deposito dan rekening 

koran 

4. Mencatat data nasabah yang akan membuka rekening tabungan 

pada buku pembukaan rekening yaitu data berupa nama lengkap 

nasabah, alamat, nomor KTP, nomor hp, dan jumlah saldo 

minimal yang akan ditabung oleh nasabah penabung. 

5. Mencatat bagi hasil pokok dan margin alokasi dana gampong 

(ADG) 90 Gampong. Alokasi dana gampong (ADG) merupakan 

pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kecil secara 

berkelompok, pihak BPRS Baiturrahman bekerja sama dengan 

pemerintah kota Banda Aceh dalam aktivitas pembiayaan ini. 

6. Menghitung bagi hasil mengendap pembiayaan alokasi dana 

gampong (ADG) 90 Gampong. 

7. Menyusun slip setoran yang diberikan oleh account officer (AO) 

kelompok dan slip setoran account officer (AO) bagian nasabah 

pembiayaan macet 

8. Mendekte data nasabah yang berada pada Slip setoran 

pembiayaan (individu dan kelompok) data yang didekte berupa : 

nama lengkap nasabah, nomor KTP, penghasilan Perbulan, Nama 

Ibu kandung, ahli waris, Dll. 

9. Mengurutkan nomor seri slip setoran ADG. 

 

3.1.3  Bagian Teller 

 Di bagian teller penulis ditempatkan mulai dari tanggal 06 Maret 

sampai tanggal 10 Maret 2017, Kegiatan yang dilakukan pada bagian 

Teller adalah sebagai berikut: 
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1. Menghitung dan Memasukkan uang kedalam amplop sesuai 

jumlah yang tertera pada amplop, diberikan oleh AO yang 

digunakan untuk pencairan. 

2. Menghitung uang dan menuliskan jumlahnya pada uang 

berdasarkan nominalnya masing-masing, sesuai dengan nominal 

uang Rp.100.000,- Rp.50.000,- Rp.20.000,- dan lainnya. 

3. Memisahkan uang yang sobek atau kotor dan juga menghitung 

lalu mencatat jumlahnya pada uang. 

4. Menghitung jumlah slip dan menyamakannya dengan yang telah 

ditulis oleh AO. 

5. Menghitung jumlah uang dan menyamaknnya dengan yang telah 

ditulis oleh AO indvidu maupun AO kelompok. 

6. Menghitung akuntansi antara jumlah uang yang disetor oleh 

nasabah untuk pembiayaan alokasi dana gampong (ADG) dan 

pembiayaan qardhul hasan (QH) dengan tabungan yang 

diberikan oleh nasabah. 

 

3.1.4  Bagian Account Officer (AO) 

 Kegiatan yang dilakukan pada bagian Account Officer (AO) antara 

lain pergi ke kampung-kampung bersama AO menjumpai nasabah 

melakukan penagihan atas pembiayaan alokasi dana gampong (ADG) dan 

pembiayaan qardhul hasan (QH) atau disebut dengan sistem jemput bola, 

adapun kampung yang dituju antara lain Kampung Lampulo, Kampung 

Laksana, Kampung Setui, Kampung Peuniti dan kampung-kampung 

lainnya yang berada di daerah Banda Aceh dan Aceh Besar. Jemput bola 

ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam membayar pinjaman, 

karena nasabah tidak perlu pergi ke kantor untuk melakukan pembayaran. 
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Kegiatan ini dilakukan sebanyak dua kali selama melakukan kerja praktik 

yaitu pada tanggal 21 Februari dan pada tanggal 20 Maret 2017. 

 

3.2.  Bidang Kerja Praktik 

3.2.1 Jumlah Nasabah PT. BPRS Baiturrahman Pada tahun 2012- 

2016. 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak PT. BPRS 

Baiturrahman, dapat diketahui bahwa jumlah nasabah PT. BPRS 

Baiturrahman selama tahun 2012-2016 secara keseluruhan seperti 

disajikan dalam tabel  berikut ini, jumlah nasabah merupakan gabungan 

dari nasabah tabungan, nasabah deposito dan nasabah pembiayaan 

Tabel 3.1 Jumlah Nasabah PT. BPRS Baiturrahman 

Tahun 2012 – 2016 

Tahun 
Jumlah 

Nasabah 

Kenaikan / 

Penurunan 

2012 1.120 - 

2013 1.611 491 

2014 2.422 811 

2015 3.115 693 

2016 3.958 843 

Jumlah 12.226 2.838 

Rata-rata 2.445 567 

  Sumber : PT. BPRS Baiturrahman, 2017 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah nasabah 

PT. BPRS Baiturrahman selama tahun 2012 sampai dengan 2016 

berjumlah 2.445 nasabah. Kenaikan ini terjadi karena manajer PT. BPRS 

Baiturrahman selalu melakukan kebijakan yang bersifat konstruktif dan 

persuasif terhadap nasabah lama maupun nasabah baru. Peningkatan 
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jumlah nasabah setiap tahunnya juga disebabkan karena para karyawan 

BPRS Baiturrahman selalu memberikan pelayanan terbaik terhadap 

nasabahnya.  

 

3.2.2  Jumlah dana yang dihimpun oleh PT. BPRS Baiturrahman 

tahun 2012-2016. 

 

Tabel dibawah ini merupakan data mengenai jumlah dana yang 

dikumpulkan oleh PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar 

selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2012-2016. Data tersebut 

penulis dapatkan dari bagian akuntansi/pelaporan pada saat melakukan 

kegiatan kerja praktik. Penyajian data jumlah dana yang dihimpun pada 

PT. BPRS ini bertujuan untuk menjadi penilaian seberapa besar dana 

yang telah dikumpulkan oleh pihak BPRS dan apakah PT. BPRS 

Baiturrahman telah berhasil dalam menjalankan fungsinya sebagai 

lembaga penghimpun dana. 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang 

laporan kerja pratik ini bahwa apabila jumlah simpanan yang terhimpun 

relatif kecil maka kegiatan utama bank dalam menyalurkan dana atau 

menggiatkan aktivitas ekonomi tidak akan maksimal, dan dapat 

menghambat operasional bank itu sendiri, dengan demikian dana yang 

dihimpun sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan pada 

PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar. 
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Tabel 3.2 jumlah dana yang dihimpun oleh PT. BPRS Baiturrahman 

tahun 2012-2016 

 

Jenis 

sumber 
dana 

Jumlah dana (RP) 

Jumlah  

2012 2013 2014 2015 2016 

              

Pihak I 1.672.621.083 1.375.105.747 1.539.310.403 2.248.045.633 3.390.439.616 10.225.522.482 

              

              

Pihak II 150.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 2.091.310.963 2.591.130.963 

  
  

          

              

Pihak III 10.284.338.190 12.361.828.342 16.365.482.812 22.489.389.320 27.601.156.136 89.102.194.800 

  
    

        

              

Jumlah 12.106.959.273 13.886.934.089 18.004.793.215 24.837.434.953 33.082.726.715 101.918.848.245 

  
            

              

Rata-rata 4.035.653.091 4.628.978.030 6.001.597. 738 8.279.144.984 11.027.575.572 33.972.949.415 

  
            

Sumber : PT. BPRS Baiturrahman, 2017  

 Dari Tabel  di atas terlihat bahwa jumlah sumber dana dari pihak I, 

pihak II dan pihak III selama 5 tahun mengalami kenaikan. Hingga tahun 

2016 jumlah dana yang terhimpun dari pihak I adalah Rp. 

10.225.552.482,-  pihak ke II sebesar  Rp.2.591.130.963,- dan pihak III 

sebesar Rp 89.102.194.800,-. 

 Sedangkan jumlah dana pihak I, pihak II dan pihak III sampai 

tahun 2016 terkumpul sebesar Rp.101.918.848.245,- dengan rata-rata 

sebesar Rp33.972.949.415,-. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPRS 

Baiturrahman semakin dipercaya oleh masyarakat dan investor. Adapun 

penyebab meningkatnya dana yang dihimpun oleh PT.BPRS 

Baiturrahman ialah para karyawan memberikan pelayanan terbaik kepada 

nasabah, mereka melayani nasabah dengan cepat dan tepat, juga karena 
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produk tabungan yang dimiliki oleh BPRS Baiturrahman sangat beragam 

sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan syarat-syarat yang diberikan 

mudah dipenuhi oleh nasabah. 
1
 

 

3.2.3 Jumlah Dana yang disalurkan oleh PT. BPRS Baiturrahman 

tahun 2012-2016 

 Berikut ini merupakan tabel jumlah dana yang telah disalurkan 

oleh PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar tabel dibawah dapat 

menjadi penilaian bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai 

jumlah dana yang telah disalurkan oleh pihak PT. BPRS Baiturrahman 

apakah telah maksimal atau belum maksimal penyaluran dana oleh PT. 

BPRS Baiturrahman dilakukan dengan tiga bentuk pembiayaan, yaitu 

modal kerja, investasi dan konsumtif.  

Tabel 3.3 jumlah dana yang disalurkan oleh PT. BPRS Baiturrahman 

                                                             
1
 Wawancara dengan Yusri Ahmad, direktur PT.BPRS Baiturrahman,     

pada tanggal 13 April 2017 di Aceh Besar. 

Jenis 

Pembayaran 

Jumlah Dana (RP) 

Jumlah  

2012 2013 2014 2015 2016 

              

Modal 

Kerja 
4.190.247.430 4.078.712.297 8.641.019.377 8.379.790.694 10.788.791.230 36.078.561.028 

             

              

Investasi 1.035.362.030 713.178.657 1.792.799.106 3.628.615.629 7.883.722.679 15.053.678.101 

              

              

Konsumtif 1.617.173.698 1.913.430.684 2.826.626.418 3.370.813.995 4.070.002.477 9.728.044.795 

              

              

Jumlah 6.842.783.158 6.705.321.638 13.260.444.901 15.379.220.318 22.742.516.386 64.930.286.401 

              

              

Rata-rata 2.280.927.719 2.235.107.213 4.420.148.300 5.126.406.772 7.580.838.795 4.328.685.759 
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  Tabel diatas menunjukkan, bahwa keseluruhan penyaluran 

pembiayaan PT. BPRS Baiturrahman kepada masyarakat selama 5 tahun 

terakhir adalah untuk penyaluran pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 

36.078.561.028,- penyaluran pembiayaan Investasi sebesar Rp. 

15.053.678.101,- dan penyaluran pembiayaan Konsumtif sebesar Rp 

9.728.044.795,-. Secara lebih rinci dapat diuraikan bahwa jumlah 

pembiayaan yang telah disalurkan kepada masyarakat sampai dengan 

tahun 2016 sebesar Rp.64.930.286.401,- dengan rata-rata penyaluran 

pembiayaan sebesar Rp.4.328.685.759,- bila dilihat secara keseluruhan 

menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan PT. BPRS Baiturahman 

mengalami kenaikan, terutama pada penyaluran pembiayaan Modal 

Kerja. 

 

3.2.4 Manajemen Dana Bank Pada PT. BPRS Baiturrahman 

Keutapang Aceh Besar  

 
 Dana tidak hanya ditentukan oleh besar jumlahnya, tetapi juga 

ditentukan oleh struktur sumber dana itu sendiri. maksudnya ialah dana 

yang dihimpun bukan hanya berasal dari satu sumber tetapi dari beberapa 

sumber sehingga bank harus memisahkan antara dana-dana yang 

terkumpul dari sumber yang berbeda tersebut. Selain itu cara 

pengalokasian dana dapat memaksimalkan pendapatan sekaligus 

menyehatkan tingkat likuiditasnya. Dengan demikian, jelas betapa 

pentingnya peranan manajemen dana bank supaya bank tersebut menjadi 

sehat. Bank harus beroperasi secara sehat, sehingga kepentingan semua 

pihak terjaga dan kelancaran hidup bank itu sendiri terjamin.  

 Hal ini hanya akan dapat dicapai dengan kebijaksanaan dan 

praktik-praktik yang berpandangan jauh kedepan. Jadi, peranan penting 
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dari manajemen dana bank adalah perencanaan dalam penghimpunan, 

pengelolaan, dan pengalokasian dana baik jangka pendek maupun jangka 

panjang atau sering disebut bagaimana bank mengelola sumber dana dan 

penggunaan dana (Pandia, 2012: 2-3).  

3.4.2.1  Upaya Yang Dilakukan Dalam Penghimpunan Dana 

 Meningkatnya aktivitas dan jumlah penghimpunan dana pada PT. 

BPRS Baiturrahman berkaitan erat dengan kredibilitas bank di mata 

masyarakat. Demikian pula dengan aktivitas penyaluran dana yang 

dialokasikan oleh bank tersebut juga sebagai kepercayaan bank terhadap 

calon dan para debiturnya. Hasil kalkulasi pada tabel menunjukkan 

bahwa perkembangan penghimpunan dana pada PT. BPRS Baiturrahman 

periode 2012 sampai dengan 2016 secara keseluruhan mengalami 

peningkatan. Meningkatnya jumlah penghimpunan dana masyarakat pada 

PT. BPRS Baiturrahman disebabkan oleh kebijakan bank dalam 

memberikan bagi hasil dari tiap-tiap produk simpanan tersebut. upaya 

yang dominan menyebabkan meningkatnya jumlah penghimpunan dana 

selama tahun–tahun tersebut dipengaruhi oleh:
2
 

a) Kredibilitas PT. BPRS Baiturraman yang dipercaya oleh 

masyarakat  

b) Sistem Bagi hasil yang semakin menarik bagi nasabah.  

c) Tersedianya berbagai fasilitas layanan simpanan sesuai dengan 

kebutuhan nasabah.  

d) Pelayanan terbaik yang diberiakan para karyawan terhadap 

semua  nasabah. 

                                                             
2
 Wawancara dengan Yusri Ahmad, Direktur BPRS Baiturrahman, pada 

tanggal 13 April 2017 di Aceh Besar 
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 Secara garis besar dapat diasumsikan bahwa terjadinya kenaikan 

jumlah penghimpunan dana pada PT. BPRS Baiturrahman disebabkan 

faktor kondisi perekonomian nasional, dan faktor-faktor non ekonomi 

lainnya (bencana alam dan sosial budaya) masyarakat di Banda Aceh 

pada umumnya. Selain itu, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya 

pendapatan per kapita dan kegiatan ekonomi masyarakat juga akan 

berdampak terhadap perkembangan total simpanan yang dapat dihimpun 

oleh PT. BPRS Baiturrahman. 

3.4.2.2  Merencanakan Sarana Untuk Penyaluran Pembiayaan 

 Penentuan sarana yang akan digunakan dapat memudahkan bank 

dalam mengelola keuangan. Bank bisa membuat beberapa sarana untuk 

pembiayaan, seperti membuat beberapa produk perbankan dalam hal 

penyaluran dana atau jenis pinjaman untuk masyarakat. Bank memiliki 

beberapa macam bentuk penyaluran dana seperti, pinjaman uang tunai, 

pinjaman dana dalam bentuk barang atau pinjaman dana berdasarkan 

tujuannya. 

 Berdasarkan tujuannya Bank Pembiayaan Rakyat  Syariah 

membedakan pinjaman dana pada tiga bentuk : 

1. Pembiayaan Konsumtif  

Pembiayaan ini diberikan kepada para pengusaha kecil dan 

menengah yang diutamakan untuk pembelian barang-barang 

modal dan modal kerja dan dapat juga dipergunakan untuk 

kegiatan usaha kecil yang memiliki nilai ekonomis dan layak 

untuk dikembangkan. Pembiayaan konsumtif merupakan 

pembiayaan yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan 

sekunder nasabah, misalnya pembelian perabot rumah tangga, 

pembelian mobil, dan lain-lain. Karyawan PT. BPRS 
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Baiturrahman banyak yang mengggunakan pembiayaan ini untuk 

membeli kenderaan seperti mobil, pembelian lemari hias, dan 

lain-lain. 

2. Pembiayaan Investasi 

Pembiayaan ini diberikan kepada perusahaan/pengusaha industri 

kecil dan menengah yang bertujuan untuk dana pembelian 

barang-barang modal yang diperlukan untuk rehabilisasi, 

perluasan proyek ataupun untuk pendirian proyek baru. 

Maksimun jangka waktu pengembaliannya adalah 2 tahun dan 

dapat diperpanjang. 

3. Pembiayaan Modal Kerja 

Pembiayaan ini pada umumnya ditujukan kepada 

perusahaan/pengusaha industri kecil dan menengah yang 

bertujuan sebagai tambahan modal usaha dalam rangka 

meningkatkan aktivitas usaha dan memperlancar operasional 

perusahaan dengan persyaratan dan prosedur yang relatif 

sederhana. Jangka waktu pembiayaan ini selama setahun dan 

dapat diperpanjang. 
3
 

3.4.2.3  Pengawasan Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank PT. 

BPRS Baiturrahman  

 Salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan 

pengamanan dana pembiayaan guna menghindari penyimpangan yaitu 

dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan 

serta mengusahakan penyusunan administrasi pembiayaan yang benar. 

Jadi, tahap pengawasan pembiayaan ini merupakan upaya dalam 

                                                             
3
 Wawancara dengan Siti Aisyah, customer service BPRS Baiturrahman, 

pada tanggal 27 Februari 2017 di Aceh Besar. 
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penjagaan dan pengamanan harta bank dalam bentuk pembiayaan 

(http://rafse.wordpress.com/2014) 

 Proses pengawasan (monitoring) terhadap penyaluran pembiayaan 

pada Bank PT. BPRS Baiturrahman dilakukan  secara bertahap dan 

kehati-hatian. Hal ini dilakukan karena apabila pengawasan tidak berjalan 

dengan baik maka akan menimbulkan resiko. Pengawasan dapat 

dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target penghimpunan 

dana dan penyaluran pembiayaan pada Bank PT. BPRS Baiturrahman. 

 Bank PT. BPRS Baiturrahman dalam melakukan pengawasan 

dilakukan dengan cara: 

a) Memantau tabungan nasabah. 

b) Memantau pelunasan angsuran bagi nasabah. 

c) Melakukan penagihan angsuran pembiayaan ketempat usaha 

nasabah.  

d) Melakukan kunjungan rutin kelokasi usaha nasabah untuk 

memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha. 

e) Melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis 

melalui media massa atau media lainnya.
4
 

  

3.3  Teori Yang Berkaitan 

3.3.1  Pengertian sumber dana bank 

 Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh 

dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi 

bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah 

bergerak dibidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak 

terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai 

                                                             
 

4
 Wawancara dengan Yusri Ahmad, Direktur PT. BPRS Baiturrahman 

pada  tanggal 13 April 2017 di Aceh Besar 
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sebagai pemberi pinjaman, bank harus lebih dulu menghimpun dana 

sehingga dari selisih tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Dalam 

praktiknya dana yang tersedia sangat beragam dengan berbagai 

persyaratan pula. Dalam hal ini bank harus pintar menentukan untuk apa 

dana tersebut digunakan, seberapa besar dana yang dibutuhkan sehingga 

tidak salah dalam menentukan pilihan ( Kasmir, 2005: 36) 

 Adapun jenis sumber-sumber dana bank tersebut : 

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri. 

Merupakan dana yang dihimpun dari pihak para pemegang 

saham bank atau pemilik bank (Ismail, 2010: 40). 

Secara garis besar pencarian dana yang bersumber dari bank itu 

sendiri terdiri dari :  

a. Setoran modal dari pemegang saham. Dalam hal ini pemilik 

saham lama dapat menyetor dana tambahan atau membeli 

saham yang dikeluarkan oleh perusahaaan. 

b. Cadangan-cadangan bank. Maksudnya terdapat cadangan-

cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para 

pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk 

mengantisipasi laba tahun yang akan datang. 

c. Laba bank yang belum dibagi. Merupakan laba yang 

memang belum dibagi pada tahun yang bersangkutan, 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara 

waktu. 

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu 

membayar bunga yang relatif lebih besar daripada jika 

meminjam ke lembaga lain. Kerugiannya adalah waktu yang 

diperlukan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar 
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memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Hal ini 

disebabkan untuk melakukan penjualan saham bukanlah hal 

yang mudah. 

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas.  

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi 

kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan 

bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. 

Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan 

sumber ini merupakan sumber dana paling utama bagi bank 

(Kasmir;  2000). Sumber dana yang juga disebut sumber dana 

dari pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga 

tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk 

mencarinya juga tidak sulit.  

 Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi ke dalam 3 

jenis, yaitu: (Arthesa, dan Handiman, 2006: 63) 

a. Simpanan Giro 

b. Simpanan Tabungan 

c. Simpanan Deposito. 

3.  Dana yang bersumber dari lembaga lainnya. 

 Merupakan dana yang berasal dari pinjaman (Fahmi, 2014: 53). 

Pencarian dari sumber ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya 

sementara waktu saja. Dana yang diperoleh dari sumber dana ini 

digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. 

Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari : 

1. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia 

Merupakan dana yang diberikan Bank Indonesia kepada bank 

yang mengalami kesulitan likuiditasnya.  
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2. Pinjaman antar bank 

Biasanya diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah 

kliring dalam lembaga kliring. Pinjaman antar bank lebih dikenal 

dengan nama Call money. 

3. Pinjaman dari bank-bank luar negeri. 

Merupaka pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak 

luar negeri, misalnya pinjaman dari bank di Singapura, Amerika 

Serikat atau dari negara-negara Eropa. 

4. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian 

diperjual belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan 

keuangan maupun non keuangan.  

3.3.2  Manajemen dana Bank. 

 Manajemen ialah suatu ilmu yang berkaitan dengan 

kepemimpinan, perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, serta pengawasan 

terhadap fungsi perbankan dalam upaya mencapai tujuannya. Sedangkan 

dalam pengertian umum, manajemen ialah proses mencapai tujuan 

melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak lain (Sudarsono, dan 

edilius: 2001). 

 Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat 

diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Jadi, 

Manajemen Dana Bank adalah kegiatan yang meliputi bagaimana bank 

menetapkan kebijaksanaan di bidang usaha penghimpunan dana, 

pengelolaan dan pengalokasian ke dalam berbagai aktiva berdasarkan 

skala prioritasnya untuk mencapai tingkat laba yang optimal dengan tetap 

memelihara tingkat likuiditas yang sehat dengan batasan-batasan yang 

ditetapkan oleh bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. 
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 Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai usaha pokok yaitu 

menghimpun dana yang (sementara) tidak/belum dipergunakan untuk 

dikemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang 

membutuhkan dan layak untuk jangka waktu tertentu. Bank berusaha 

bagaimana menghimpun dana sebesar-besarnya dari masyarakat. 

Semakain besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan 

semakin besar kemungkinan bank tersebut dapat memberikan 

pembiayaan dan ini berarti semakin besar kemungkinan bank tersebut 

memperoleh pendapatan, sebaliknya, semakin kecil dana yang dapat 

dihimpun semakin kecil pula pembiayaan yang diberikan, maka semakin 

kecil pula pendapatan bank (Pandia, 2012: 1).  

 Bank merupakan jantung dan urat nadinya perdagangan dan 

pembangunan ekonomi suatu negara. Bank baru dapat melakukan 

operasionalnya jika dananya telah ada. Semakin banyak dana yang 

dimiliki suatu bank, semakin besar peluangnya untuk melakukan 

kegiatan-kegiatannya dalam mencapai tujuan (Malayu, 2008: 56). 

Keberhasilan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan salah satu 

indikator keberhasilan kinerja perbankan (Mahmud, dan Rukmana, 2010: 

88) 

 

Tujuan dari Manajemen Dana Bank ialah sebagai berikut: 

a. Untuk memperoleh pendapatan yang maksimal bagi para 

pemegang saham, karena pemilik bank sangat berkepentingan 

dengan deviden yang setiap tahun dibagikan. 

b. Menyediakan kas dan aktiva lancar lainnya dalam jumlah yang 

memadai untuk mengantisipasi penarikan oleh nasabah. 
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c. Menyiapkan cadangan yang cukup untuk hal-hal yang mungkin 

timbul. 

d. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pinjaman. 

e. Mengelola kegiatan bank yang didasarkan kepada kebijaksanaan 

yang tepat sebagai pemelihara/pengelola dana orang/pihak lain 

(Pandia, 2012:4) 

3.3.3  Faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana. 

 Keberhasilan bank dalam usaha menghimpun dananya dari 

masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut: (Pandia, 

2012: 12-14) 

1. Tingkat kegiatan perekonomian 

tingkat kegiatan/perekembangan perekonomian nasional, 

regional, maupun internasional mempunyai pengaruh terhadap 

keberhasilan bank baik secara individual maupun secara 

keseluruhan di dalam menghimpun dananya. Dalam suasana 

perekonomian yang stabil (baik) akan lebih besar pengaruhnya 

terhadap keberhasilan bank dalam usaha menghimpun dananya 

dari masyarakat. Dalam kondisi inflasi misalnya orang akan lebih 

banyak beralih ke barang (membeli emas) daripada menyimpan 

uangnya di bank. 

2. Kegiatan Pemerintah di Daerah. 

Kegiatan pemerintah di daerah dimana bank berdiri mempunyai 

pengaruh terhadap usaha penghimpunan dana bank. Makin 

banyak tingkat kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah, semakin banyak dana yang akan disalurkan 

melalui bank baik yang berasal dari APBD maupun yang berasal 

dari pemerintah pusat untuk membiayai proyek-proyek di daerah 
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tersebut. Dana-dana tersebut, sebelum dipergunakan akan 

disimpan di bank dan setelah di bayarkan/diterima oleh para 

pemborong/pengusaha, uangnya juga akan disimpan bank. 

3. Lokasi Kantor Bank 

Kantor bank yang lokasinya strategis, terletak di pusat bisnis 

seperti di Mall, Plaza, mudah dijangkau dan lingkungan di daerah 

yang aman akan lebih berhasil menghimpun dana daripada kantor 

bank yang lokasinya tidak strategis sulit dijangkau, daerahnya 

sepi, dan kurang aman. 

4. Berbagai jasa yang diberikan 

bank yang memberikan pelayanan jasa lebih banyak jenisnya 

akan lebih berhasil daripada bank yang hanya melayani dua atau 

tiga jenis saja. Nasabah akan lebih senang berhubungan dengan 

bank yang memberikan pelayanan berbagai jenis jasa, karena 

dengan sekali jalan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang 

ada kaitannya dengan kegiatan bank. 

5. Bentuk Fisik 

Bentuk fisik kantor mempunyai pengaruh terhadap daya tarik 

nasabah. Biasanya masyarakat lebih senang menjadi 

nasabah/berhubungan dengan bank yang kantornya bagus, megah 

dan menarik. Biasanya nasabah akan memiliki kebanggaan 

tersendiri apabila berhubungan dengan bank yang kantornya 

demikian.  

6. Mutu Pelayanan 

Kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak terlepas dari 

masalah kepuasan, yang dapat dipenuhi salah satunya dari 

pelayanan yang prima. Mutu pelayanan merupakan faktor yang 
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sangat mempengaruhi keberhasilan bank. Dengan semakin 

banyaknya bank yang beroperasi, maka persaingan memicu pada 

peningkatan mutu pelayanan, sehingga menyebabkan setiap bank 

harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai 

tujuan utama. Mutu pelayanan yang baik antara lain: ramah, 

cepat, cermat, akurat, tertib, aman, dan tersedia brosur/bacaan. 

7. Kepercayaan yang diperoleh, baik dari nasabah maupun dari 

pemerintah. 

Kepercayaan masyarakat merupakan modal pokok dari kegiatan 

usaha bank, sementara di lain pihak bank merupakan urat nadi 

bagi kelancaran kegiatan perekonomian melalui fungsinya 

sebagai intermediary service. Menciptakan dan memelihara 

kepercayaan masyarakat terhadap bank, tidak hanya menjadi 

tanggung jawab industri perbankan, akan tetapi menjadi 

tanggung jawab pemerintah dengan lembaga-lembaga terkait.  

 

3.4  Evaluasi Kerja Praktik 

 Berdasarkan hasil uraian pada pembahasan diketahui bahwa 

jumlah dana yang mampu dihimpun oleh PT. BPRS Baiturrahman selama 

periode 2012 sampai dengan 2016 terus mengalami kenaikan. 

Meningkatnya jumlah penghimpunan dana masyarakat yang disimpan 

pada PT. BPRS Baiturrahman disebabkan oleh kebijakan bank dalam 

memberikan bagi hasil dari tiap-tiap produk simpanan, kredibilitas PT. 

BPRS Baiturrahman yang dipercaya oleh masyarakat dan tersedianya 

berbagai fasilitas layanan simpanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

 Hal tersebut menyiratkan bahwa kebijakan atau program PT. BPRS 

Baiturrahman untuk  menghimpun dan menyalurkan dana pembiayaan 
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berjalan secara maksimal dan memberikan keseimbangan bagi 

operasional bank. Dapat diartikan bahwa, fungsi PT. BPRS Baiturrahman 

dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat telah 

berperan secara maksimal. 

 Namun demikian, dalam menghimpun maupun menyalurkan 

dananya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman memiliki 

beberapa kendala, salah satunya, adalah Bank Umum (BU) yang 

seharusnya tidak memberikan pembiayaan pada usaha mikro, namun saat 

ini BU juga mulai bekerja sama dengan pengusaha kecil dalam 

menyalurkan dananya. Kendala lain yang juga dihadapi ialah bank-bank 

lainnya juga telah menerapkan sistem jemput bola dalam aktivitas 

menyalurkan dana, hal ini dapat menyebabkan menurunnya jumlah 

nasabah baik nasabah tabungan maupun nasabah pembiayaan pada PT. 

BPRS yang berprinsip syariah ini. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil Laporan Kerja Praktik yang telah dibahas 

sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa manajemen dana bank pada 

PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar telah dikelola dengan 

baik, hal ini dapat dilihat dari: 

1) Berkembang dan terus meningkatnya jumlah dana yang 

dikumpulkan oleh PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh 

Besar. Jumlah dana dari pihak I yaitu dana yang bersumber dari 

bank itu sendiri, pihak II yaitu dana yang bersumber dari lembaga 

lannya,  dan pihak III yaitu dana yang bersumber dari masyarakat 

luas, yang berhasil dikumpulkan oleh PT. BPRS Baiturrahman dari 

tahun 2012-2016  ialah sebesar Rp.101.918.848.245,- dengan rata-

rata sebesar Rp.33.972.949.415,-. 

2) Meningkatnya dana yang disalurkan oleh PT. BPRS Baiturrahman 

Keutapang Aceh Besar. Jumlah pembiayaan yang disalurkan untuk 

modal kerja ialah sebesar Rp.36.078.561.028,- untuk pembiayaan 

investasi sebesar Rp.15.053.678.101,- dan untuk pembiayaan 

konsumtif sebesar Rp.9.728.044.795,-. Bila dilihat secara 

keseluruhan bahwa penyaluran pembiayaan mengalami kenaikan, 

terutama pada penyaluran pembiayaan modal kerja. 

3. Manajemen sumber dana dan penyaluran dana oleh PT. BRPS 

Baiturrahman Keutapang Aceh Besar sudah dapat dikatakan baik, 

hal ini dilihat dari terus meningkatnya dana yang mampu dihimpun 

dan disalurkan oleh PT. BPRS Baiturrahman. Pihak BPRS sangat 

memperhatikan pengelolaan terhadap dana yang telah dihimpun 
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dan disalurkan kepada masyarakat. Dalam melakukan pengelolaan 

dana pihak BPRS melakukan upaya-upaya dalam menghimpun 

dana yaitu menerapkan sistem bagi hasil yang menarik bagi 

nasabah, menyediakan berbagai fasilitas layanan simpanan sesuai 

dengan kebutuhan nasabah, dan upaya-upaya lainnya. Kemudian 

dalam mengelola dana yang disalurkan. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Baiturrahman melakukan pengawasan-pengawasan 

terhadap pembiayaan kepada masyarakat, salah satunya dilakukan 

dengan cara melakukan penagihan angsuran pembiayaan ketempat 

usaha nasabah, melakukan kunjungan rutin kelokasi usaha nasabah 

untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan 

usaha nasabah. 

 

4.2  Saran 

Adapun saran-saran dari hasil kerja praktik pada PT. BPRS 

Baiturrahman Keutapang Aceh yang dapat penulis sampaikan: 

1) Sebaiknya dalam memberikan pembiayaan, petugas lebih 

memperhatikan syarat, jaminan atau agunan yang dipenuhi oleh 

nasabah agar tidak terjadinya pembiaayan macet. 

2) Sebaiknya kantor menyediakan fasilitas yang memadai dalam 

melayani nasabah, terkadang ketika menabung nasabah tidak 

memiliki kursi antri yang cukup, sehingga nasabah harus 

berdiri, atau sering juga Teller dan CS kekurangan slip setoran 

nasabah. 
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