
Belum maksimalnya pengoperasian dana lersebul, salah salu

penyebabnya karena lingkal bunga pinjaman PT. Bank "X" masih kurang

menarik bagi debilur maupun calon debilur yang disebabkan selama ini PT.

Bank "X" dalam menghilung biaya dana yang dilakukan dengan melode rala 

rala lertimbang lidak memperhilungkan modal saham sebagai komponen

sumber dana, sehingga hasil perhilungan biaya alas dana yang dapal

dioperasikan lampak besar.

Berkailan dengan hal lersebul dialas, lerhadap permasalahan yang

dihadapinya dapal diformulasikan a) bagaimana slruklur sumber dana yang

seharusnya dipertahankan serta b) berapa besar hasil perhilungan biaya alas

dana yang dapal dioperasikan sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Bank "X"

selama ini disamping perhilungan dengan memasukkan modal saham sebagai

komponen sumber dana. Mengingal permasalahan lersebul cukup luas, maka

ruang Iingkupnya dibalasi hanya unluk dana rupiah.

Melode yang dipergunakan dalam penelilian ini adalah kajian slralegi

yang dilakukan oleh PI. Bank "X" yakni dengan melakukan kajian lerhadap

obyek penelilian dibandingkan dengan linjauan leorilis yang ada. Data yang

dikumpulkan berupa dala primer dan dala sekunder dengan teknik wawancara

maupun puslaka. Analisis yang dilakukan unluk menghilung biaya alas dana

yang dapal dioperasikan mempergunakan melode rala - rala lertimbang, dan

unluk menghilung slruklur sumber dana masyarakal yang dapal dipergunakan

sebagai acuan dilakukan dengan mempergunakan melode rala - rala

berdasarkan dala historis selama 37 bulan. Unluk mengelahui berapa besar

penyimpangan yang dapal dilolerir dilakukan dengan menghilung besarnya

slandar deviasi. Unluk memberikan keyakinan alas slruklur sumber dana

lersebul dilakukan uji slalislika dengan uji proporsi.

Implikasi lerhadap kebijakan PI. Bank "X" adalah melakukan perubahan

dalam penelapan biaya dana dengan melakukan penelapan kembali biaya dana

yang dapal dioperasikan maupun lingkal bunga pinjaman (reprecing). Dari hasil

analisis, secara garis besar dapal diperoleh beberapa lemuan, anlara lain:

1. Dengan mempergunakan dala hisloris selama 37 bulan; diperoleh slruklur

sumber dana unluk giro sebesar 20,49%, labungan 35;36% dan deposilo

sebesar 44,15% dari lolaI dana pihak keliga. Dengan demikian slruklur

sumber dana msvarakat tersebut didomina"i nleh "limber nan" v"nn her"",,1
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dari deposito, sedangkan untuk dana giro sebagai sumber dana murah

menempati proporsi yang terkecil. Untuk memberikan keyakinan atas

perhitungan tersebut, dari hasil uji statistika hasilnya benar bahwa untuk giro

dan tabungan maksimal yang dapat dihimpun masing - masing sebesar

20,49% dan 35,36%, sedangkan untuk deposilo minimal yang dapal

dihimpun sebesar 44,15%. Dengan menghitung besarnya slandar deviasi

dikelahui bahwa tingkat penyimpangan untuk deposito yang dapat dilolerir

yakni naik maksimum sebesar 3,90% dari tolal dana pihak ketiga dengan

penurunan maksimum dana giro dan labungan masing - masing sebesar

2,00% dan 2,23% dari lolal dana pihak keliga dengan lolal penurunan dana

giro dan labungan tidak lebih dari 3,90% dari lotal dana pihak keliga.

2. Dengan memperhilungkan modal saham sebagai komponen sumber dana

yang dihilung dengan mempergunakan melode rala - rala lertimbang,

besarnya biaya dana yang dapal dioperasikan lebih kecil jika dibanding

dengan perhilungan yang selama ini dilakukan oleh PT. Bank "X:.

Berdasarkan permasalahan serta hasil analisis yang lelah dilakukan,

direkomendasikan allernatif pemecahan masalah anlara lain a) berdasarkan hasil

perhitungan slruktur sumber dana, hendaknya dana giro khususnya dapal

dipergunakan sebagai acuan minimal, sedangkan dana deposito dapat

dipergunakan sebagai acuan maksimal, b) dalam menghilung biaya dana yang

dapat dioperasikan diperhilungkan modal saham sebagai komponen sumber

dana, dan c) manajemen menindak lanjulinya dengan menghilung lingkal

elastisilas pinjaman sehingga dapal diketahui sampai seberapa jauh lingkal

elatisilas pinjaman terhadap lingkal suku bunga. Semakin tinggi lingkat

elastisilas pinjaman maka seliap perubahan lingkal suku bunga akan sangal

berpengaruh lerhadap besarnya pinjaman.
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