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ABSTRACT

The purpose of this study is to analyse the correlation between mount rate of  

interest  of  SBI and of GWM to cost  of  loanable fund.  This research object  is  

PT.BANK  XYZ,  Tbk.  This  research  process  using  seconder  data  of  financial  

statement of PT.BANK XYZ, Tbk period of September 2001 - December 2008 and  

using literature related to research. The calculation of fund expense use formula 

of  cost  of  loanable  fund.  The  analysis  technique  used  for  the  examination  of  

hypothesis is correlation analysis by test classic assumption and hypothesizing 

test.

The   result  of  research  indicate  that  SBI  have  positive  influence  and  

significant  to cost of loanable fund, but GWM have negative influence and do not  

significant to cost of loanable fund.

Keyword: SBI, GWM, Cost of Loanable Fund.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

     Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya  kepada masyarakat  dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya  dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.  Selain  itu  kegiatan  usaha  perbankan  adalah  menunjang  mekanisme 

pembayaran dalam masyarakat, penyediaan jasa dalam perdagangan internasional, 

jasa penitipan surat  berharga,  jasa kartu kredit  dan berbagai jenis jasa lainnya. 

Pernyataan  tersebut  mengandung  pengertian  bahwa  terjadi  aliran  dana  dari 

masyarakat yang kelebihan dana  (surplus unit) ke masyarakat yang kekurangan 

dana (defisit unit), dan bank merupakan insitusi yang menghubungkan keduanya 

tersebut. Hal ini menyebabkan bank sering disebut sebagai lembaga intermediasi 

atau  perantara,  sehingga  bank  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam 

perekonomian.

     Dalam menjalankan tugasnya bank menghimpun dana berupa giro, tabungan, 

dan deposito.  Ketiga sumber  dana tersebut  berasal  dari  dana masyarakat.  Pada 

laporan keuangan sumber dana berada pada posisi neraca di sisi pasiva. Sumber 

dana  tersebut  digunakan  sebagai  modal  kerja  bank.  Sumber-sumber  dana  itu 

kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana 

dalam bentuk kredit.  Bank menggunakan dana dari  masyarakat atas dana yang 

dihimpunnya,  dan nasabah akan diberikan balas jasa berupa bunga.  Balas jasa 
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kepada penabung ini merupakan sumber pengeluaran bank atau disebut sebagai 

biaya dana (cost of fund). 

     Berdasarkan pada laporan Bank Indonesia, sampai dengan Tahun 2008, jumlah 

bank umum yang beroperasi di Indonesia tercatat sebanyak 128 bank yang terdiri 

dari 5 bank persero, 69 bank swasta nasional, 26 BPD, 28 bank campuran dan 

bank asing. Perbankan saat ini sangat berkembang terlihat dengan meningkatnya 

jumlah bank yang ada saat ini, sehingga masing-masing bank akan bersaing untuk 

menarik dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu bank harus 

memaksimalkan fungsi  manajemen pasivanya  seefisien  dan seefektif  mungkin. 

Hal  ini  untuk  memperoleh  dana  dengan  biaya  yang  murah  dan  laba  yang 

maksimal. 

     Besarnya biaya dana bank tergantung dari tinggi rendahnya tingkat suku bunga 

dana  pihak  ketiga  yang  diberikan  oleh  bank.  Suku  bunga  dana  pihak  ketiga 

dipengaruhi oleh besarnya tingkat suku bunga Sertifikat  Bank Indonesia (SBI). 

Suku bunga SBI digunakan sebagai  benchmark penentu  suku bunga simpanan 

perbankan  nasional.  Kenaikan  SBI  mendorong  kenaikan  suku  bunga  deposito 

yang  pada  gilirannya  mempengaruhi  penurunan  net  interest  margin (Sinar 

Harapan,  2003).  Dari  pernyataan  tersebut  mengartikan  bahwa dengan  naiknya 

suku bunga SBI, maka bank akan menaikkan suku bunga simpanannya. Naiknya 

suku  bunga  SBI  juga  akan  mengakibatkan  Cost  of  Loanable  Fund (COLF). 

Setiap ada perubahan pada tingkat suku bunga simpanan juga akan berpengaruh 

pada kemampuan  bank dalam menjual  produk-produk aktivanya  yang menjadi 
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earning asset bank dalam memperoleh  pendapatan,  dan  akan berdampak pada 

likuiditas bank tersebut. 

     Salah satu aspek yang mempengaruhi manajemen dana bank adalah likuiditas. 

Analisis  likuiditas  merupakan  analisa  atas  kemampuan  bank dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban jangka pendek maupun kewajiban yang sudah jatuh tempo. 

Likuiditas ini meliputi minimum cash yang harus dipelihara oleh setiap bank dan 

harus sesuai dengan ketentuan Bank Sentral.  Giro Wajib Minimum yang telah 

ditetapkan  oleh  Bank  Sentral  merupakan  alat  kebijakan  moneter  yang  akan 

mempengaruhi  ekonomi,  pinjaman  dan  suku  bunga  suatu  perekonomian. 

Kenaikan  Giro  Wajib  Minimum  (GWM)  akan  meningkatkan  biaya  dana 

perbankan,  terutama  bagi  bank  yang  dana  pihak  ketiganya  didominasi  oleh 

deposito. Semakin tinggi GWM, maka akan semakin tinggi juga tingkat likuiditas 

yang  wajib  dipelihara  bank  nasional.  Sehingga  perbankan  wajib  menjaga 

likuiditas  dengan  baik,  jika  tidak  ingin  menghadapi  potensi  risiko  likuiditas 

(feronica, Siti Maria). 

     Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa jika simpanan perbankan di 

SBI menurun maka akan berdampak pada kebijakan otoritas moneter yang akan 

menurunkan GWM, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh bank juga akan rendah. 

Dengan memperhitungkan GWM, dana masyarakat tersebut merupakan sumber 

dana bank yang akan digunakan untuk perhitungan cost of loanable fund. Dengan 

adanya biaya dana yang harus dikeluarkan oleh bank, timbul persoalan apakah hal 

tersebut ada hubungan dengan likuiditas bank. 
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     Dari latar belakang ini, maka penulis memberi judul pada skripsi ini adalah 

”ANALISIS HUBUNGAN TINGKAT SUKU BUNGA SBI DAN GIRO WAJIB 

MINIMUM  (GWM)  TERHADAP  COST  OF  LOANABLE  FUND PADA  PT. 

BANK XYZ, TBK PERIODE SEPTEMBER 2001 –  DESEMBER 2008”.

1.2 Perumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah

     Bank sering disebut sebagai lembaga intermediasi karena dalam kegiatannya 

bank menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan menyalurkannya  kembali  kepada 

masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya bank menghimpun dana berupa giro, 

tabungan, dan deposito. Ketiga sumber dana tersebut berasal dari dana masyarakat 

atau Dana Pihak Ketiga (DPK). Pada laporan keuangan sumber dana berada pada 

posisi neraca di sisi pasiva. Sumber dana tersebut digunakan sebagai modal kerja 

bank.  Untuk  menghimpun  dana  pihak  ketiga  ini  setiap  bank  harus  memiliki 

kepercayaan masyarakat dengan cara meningkatkan manajemen likuiditasnya. Hal 

ini  berkaitan  dengan  kemampuan  bank  dalam  memenuhi  kewajiban-

kewajibannya.  Semakin  likuid  suatu  bank  artinya  semakin  tinggi  kepercayaan 

masyarakat terhadap bank tersebut, sehingga akan semakin besar juga dana yang 

dapat dihimpun oleh bank. 

     Bank  menggunakan  dana  dari  masyarakat  atas  dana  yang  dihimpunnya, 

sehingga nasabah akan diberi bunga sebagai balas jasa bank. Penetapan tingkat 

suku  bunga  simpanan  merupakan  harga  beli  yang  harus  dibayar  bank  kepada 

nasabah pemilik simpanan. Besarnya bunga simpanan tersebut dipengaruhi oleh 
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suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pergerakan suku bunga SBI menjadi 

tolak ukur bagi pergerakan tingkat suku bunga lainnya. Sehingga kenaikan suku 

bunga SBI ini  dengan sendirinya  mendorong kenaikan  suku bunga dana  antar 

bank  dan  suku  bunga  deposito.  Kenaikan  suku  bunga  deposito  akhirnya 

mengakibatkan  kenaikan  suku bunga  pinjaman  di  bank-bank.  Sebaliknya,  jika 

suku bunga SBI turun maka tingkat suku bunga dana dan suku bunga pinjaman 

akan ikut menurun.

     Salah satu tugas bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, dana – dana 

yang telah dihimpun oleh bank tersebut kemudian akan diperhitung dalam biaya 

dana (cost of fund). COF ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh bank 

untuk  setiap  rupiah  dana  yang  dihimpunnya  dari  berbagai  sumber,  sedangkan 

biaya dana yang harus dikeluarkan oleh bank setelah dikurangi dengan giro wajib 

minimum  disebut  cost  of  loanable  fund.   Ketentuan  Giro  Wajib  Minimum 

(GWM) berdasarkan  PBI  No.10/19/PBI/2008  dan  PBI  No.10/25/PBI/2008. 

Berdasarkan  peraturan  GWM  yang  wajib  di  pelihara  pada  rekening  giro  BI 

sebesar 7,5% dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah. Jumlah inilah 

selanjutnya  disebut  cadangan  likuiditas  wajib  yang  harus  selalu  tersedia  disisi 

asset neraca bank baik dicatat dalam pos kas atau giro pada bank sentral. Besarnya 

cadangan wajib minimum yang ditetapkan bank sentral akan sangat berpengaruh 

terhadap cost of fund (COF) yang akan dihitung oleh bank. Selain itu bank juga 

harus  memperhatikan  besarnya  kas  minimum yang  harus  dipelihara  oleh  bank 

juga  akan berpengaruh langsung pada  besarnya  cost  of  fund  (COF).  Sehingga 
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perlu di  analisis  mengenai  hubungan tingkat  suku bunga SBI dan Giro Wajib 

Minimum (GWM) terhadap cost of loanable fund (COLF). 

1.2.2 Pembatasan Masalah.

     Dalam penulisan ini maka penulis akan membatasi masalah pada PT. Bank 

XYZ, Tbk yang merupakan salah satu bank swasta nasional devisa terbesar. Pada 

penelitian ini dibatasi pada masalah – masalah yang berkaitan dengan hubungan 

tingkat  suku bunga Sertifikat  Bank Indonesia (SBI) dan Giro Wajib Minimum 

(GWM) terhadap  cost of loanable fund (COLF). Sumber dana yang digunakan 

pada penelitian ini antara lain giro, tabungan, dan deposito. Dalam penelitian ini 

Sertifikat  Bank Indonesia yang digunakan adalah SBI yang berjangka waktu 1 

bulan yang dirata – rata menjadi pertriwulanan. Penelitian ini berdasarkan laporan 

keuangan  triwulanan  yang  dipublikasikan  oleh  PT.  Bank  XYZ,  Tbk  selama 

periode September 2001 hingga Desember 2008. 

1.2.3 Perumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan 

permasalahan antara lain :

1. Bagaimana hubungan antara tingkat suku bunga SBI dengan cost of loanable 

fund PT. Bank XYZ, Tbk periode September 2001 –  Desember 2008 ?

2. Bagaimana hubungan antara Giro Wajib Minimum (GWM) dengan  cost of  

loanable  fund PT.  Bank XYZ, Tbk periode September  2001 –  Desember 

2008?
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1.3  Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat suku bunga SBI dengan  cost of  

loanable  fund PT.  Bank XYZ, Tbk periode September  2001 –  Desember 

2008.

2. Untuk mengetahui  hubungan antara  Giro Wajib Minimum (GWM) dengan 

cost  of  loanable  fund PT.  Bank  XYZ,  Tbk  periode  September  2001  – 

Desember 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1 .Bagi penulis, untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah diperoleh 

pada  proses  perkuliahan  dan  menambah  wawasan  mengenai  tingkat  suku 

bunga  SBI,  Giro  Wajib  Minimum  (GWM)  dan  Cost  Of  Loanable  Fund 

(COLF).

2.Bagi  PT.  Bank  XYZ,  Tbk  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan 

masukan  atas  saran  dan  kesimpulan  yang  mungkin  bermanfaat  bagi  pihak 

manajemen, terutama mengenai tingkat suku bunga SBI yang menjadi dasar 

dalam perhitungan tingkat suku bunga simpanan, cadangan likuiditas maupun 

biaya dana bank.  

3.Bagi pihak lain,  untuk memberikan informasi  mengenai hubungan tingkat 

suku bunga SBI dan Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap cost of loanable  

fund (COLF). 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

Penulisan ini terbagi atas lima bab dengan pokok bahasan sebagai berikut :

Bab I      PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari keseluruhan skripsi ini, dalam bab I 

ini  akan  dijelaskan  garis  besar  skripsi.  Skripsi  ini  terdiri  dari:  latar 

belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II    LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan dan membahas tentang teori-

teori  pendukung yang ada hubungannya dengan bank (pengertian dan 

karakteristik  usaha  bank),  manajemen  aktiva  pasiva  bank,  sumber-

sumber  dana  bank,  alokasi  dana  bank (menurut  prioritas  penggunaan 

dana bank dan sifat aktiva bank),  Cost of Fund dan  Cost of Loanable  

Fund (pengertian  dan  perhitungan),  Sertifikat  Bank  Indonesia  (SBI), 

Giro Wajib Minimum (GWM), hasil  penelitian sebelumnya,  kerangka 

pemikiran  dan  hipotesis.  Teori-teori  ini  akan  digunakan  dalam 

menghitung dan menganalisa data yang diperoleh.

Bab III   METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, model yang dipakai dan variabel 

dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data, 

hipotesis, dan rencana analisis data.
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Bab IV   ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini  penulis  menjelaskan  mengenai  gambaran  umum objek 

penelitian (sejarah singkat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta 

ruang lingkup kegiatan PT. Bank XYZ, Tbk). Analisis dan pembahasan 

mengenai perkembangan biaya dana yang harus dikeluarkan oleh bank, 

besarnya  tingkat  suku bunga SBI dan GWM (rekening giro BI) yang 

harus dipelihara bank. Kemudian Analisis hubungan tingkat suku bunga 

SBI dan Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap  cost of loanable fund 

(COLF)  pada  PT.  Bank  XYZ,  Tbk  periode  September  2001  hingga 

Desember 2008 dan analisis hasil asumsi klasik dan persamaan regresi 

dan koefisien korelasi maupun interprestasi hasil.

Bab V    PENUTUP

Bab  ini  merupakan  bagian  penutup  yang  berisi  kesimpulan  dari 

pembahasan  pada  bab  sebelumnya.  Selain  itu,  penulis  juga 

mengemukakan beberapa masukan saran bagi PT. Bank XYZ, Tbk dan 

pihak – pihak  yang berkepentingan lainnya.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

     Menurut Kasmir (2002: 2), Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari  masyarakat dan menyalurkan 

kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

     Pengertian bank menurut UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998, yaitu Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan,  dan  menyalurkan 

kepada masyarakat  dalam bentuk kredit  dan atau bentuk-bentuk lainnya  dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. 

     Definisi bank di atas memberi tekanan bahwa bank dalam melakukan usahanya 

terutama  menghimpun  dana  dalam  bentuk  simpanan  yang  merupakan  sumber 

dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak 

semata-mata  memperoleh  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  bagi  pemilik  tapi 

juga  kegiatannya  itu  harus  pula  diarahkan  pada  peningkatan  taraf  hidup 

masyarakat.  Definisi  tersebut  merupakan  komitmen  bagi  setiap  bank  yang 

menjalankan usahanya di Indonesia.

     Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  bank  adalah  lembaga  keuangan  yang 

melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat, baik 

dalam bentuk  simpanan,  kredit  atau  yang  lainnya,  dan  bank  sebagai  lembaga 
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keuangan memiliki  peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi bangsa 

dan pembiayaan perusahaan.

2.1.2 Karakteristik Usaha Bank

     Sebagai  lembaga  yang  bergerak  dalam bidang  keuangan  bank  memiliki 

karakteristik dalam kegiatan usahanya yaitu :

a. Kegiatan menghimpun dana (funding)

b. Kegiatan menyalurkan dana (lending)

c. Kegiatan pemberian jasa-jasa lainnya (services)

2.1.2.1 Kegiatan Menghimpun Dana (funding)

     Menurut Kasmir (2002: 31), Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan 

membeli  dana  dari  masyarakat.  Kegiatan  ini  dikenal  juga  dengan  kegiatan 

funding.  Kegiatan  membeli  dana  dapat  dilakukan  dengan  cara  menawarkan 

berbagai  jenis  simpanan.  Simpanan  sering disebut  dengan nama rekening  atau 

account. 

Adapun beberapa jenis simpanan meliputi:

a. Simpanan giro (demand deposit)

Simpanan  giro  merupakan  simpanan  pada  bank  yang  penarikannya  dapat 

dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. 

b. Simpanan tabungan (saving deposit)
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Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan 

yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku 

tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). 

c. Simpanan deposito (time deposit)

Deposito  merupakan simpanan  yang  memiliki  jangka waktu  tertentu  (jatuh 

tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. 

2.1.2.2 Kegiatan Menyalurkan Dana (lending)

     Menurut Kasmir (2002: 32), Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual 

dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan 

oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih 

dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam 

jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya.

Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi:

a. Kredit investasi

Merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi 

atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang 

relatif panjang yaitu di atas satu tahun. Contoh jenis kredit ini adalah kredit 

untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin. 

b. Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis 

ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari satu tahun. Contoh kredit ini 
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adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja 

lainnya.

c. Kredit perdagangan

Merupakan  kredit  yang  diberikan  kepada  para  pedagang  dalam  rangka 

memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. 

Contoh jenis kredit ini adalah kredit  untuk membeli  barang dagangan yang 

diberikan kepada para suplier atau agen. 

d. Kredit produktif

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. 

Dalam  arti  kredit  ini  diberikan  untuk  diusahakan  kembali  sehingga 

pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

e. Kredit konsumtif 

Merupakan  kredit  yang  digunakan  untuk  keperluan  pribadi  misalnya 

keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan. Contoh jenis kredit 

ini  adalah  kredit  perumahan,  kredit  kendaraan  bermotor  yang  kesemuanya 

untuk dipakai sendiri. 

f. Kredit profesi

Merupakan kredit  yang diberikan  kepada para  kalangan profesional  seperti 

dosen, dokter atau pengacara. 

2.1.2.3 Kegiatan Pemberian Jasa-jasa Lainnya (services)

     Menurut  Kasmir  (2002:  33),  Jasa-jasa  bank  lainnya  merupakan  kegiatan 

penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan 
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dana.  Sekalipun  sebagai  kegiatan  penunjang,  kegiatan  ini  sangat  banyak 

memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah.

Dalam prakteknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi:

α. Kiriman uang (transfer)

Merupakan  jasa  pengiriman  uang  lewat  bank.  Pengiriman  uang  dapat 

dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan.

β. Kliring (clearing)

Merupakan  penagihan  warkat  (surat-surat  berharga  seperti  cek,  dan  bilyet 

giro)  yang  berasal  dari  dalam kota.  Proses  penagihan  lewat  kliring  hanya 

memakan waktu 1 (satu) hari.

χ. Inkaso (collection)

Merupakan  penagihan  warkat  (surat-surat  berharga  seperti  cek,  dan  bilyet 

giro)  yang  berasal  dari  luar  kota  atau  luar  negeri.  Proses  penagihan  lewat 

inkaso tergantung dari jarak lokasi penagihan dan biasanya memakan waktu 1 

(satu) minggu sampai 1 (satu) bulan. 

δ. Safe deposit box

 Safe deposit box atau dikenal dengan istilah  safe  loket.  Jasa pelayanan ini 

memberikan  layanan  penyewaan  box atau  kotak  pengamanan  tempat 

menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah.

ε. Bank card (kartu kredit)

Bank card atau  lebih  populer  dengan sebutan  kartu  kredit  atau  juga  kartu 

plastik.  Kartu  ini  dapat  dibelanjakan  di  berbagai  tempat  perbelanjaan  atau 

tempat – tempat hiburan.
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φ. Bank notes 

Merupakan  jasa  penukaran  valuta  asing.  Dalam jual  beli  bank  notes  bank 

menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).

γ. Bank Garansi

Merupakan  jaminan  bank  yang  diberikan  kepada  nasabah  dalam  rangka 

membiayai suatu usaha.

η. Bank draft 

Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel 

ini dapat di perjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya. 

ι. Letter of credit (L/C)

Merupakan surat  kredit  yang diberikan kepada para eksportir  dan importer 

yang  digunakan  untuk  melakukan  pembayaran  atas  transaksi  ekspor-impor 

yang mereka lakukan .

ϕ. Cek wisata (travellers cheque)

Merupakan cek perjalanan yang  bisa  digunakan oleh turis  atau wisatawan. 

Cek wisata  dapat dipergunakan sebagai  alat  pembayaran  diberbagai  tempat 

pembelanjaan atau hiburan seperti hotel, supermarket.

κ. Menerima setoran-setoran 

λ. Melayani pembayaran-pembayaran

µ. Dan jasa-jasa lainnya
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2.1.3 Manajemen Aktiva Pasiva Bank 

     Menurut  beberapa  pakar  perbankan internasional  dan nasional  pengertian 

manajemen aktiva pasiva bank adalah sebagai berikut :

 Barret  F  binder:  “Assets  –  Liabilities  Management  is  a  planning  

implementation and control process for matching mix and maturities of assets  

and liabilities  in  ways  that  maximizes  net  interest  margin  on  an  ongoing  

basis”.

 Mona J Gardner & Dixie L Mills:  “Assets – Liabilities Management is the  

management of the net interest margin to ensure that its level and riskiness  

are compatible with the risk – return objectives of the institutions”. 

 Drs  Raflus  Rax:  “Suatu  proses  perencanaan  dan  pengawasan  operasi 

perbankan secara terpadu yang dilakukan secara terkoordinasi dan konsekuen 

dengan selalu memperhatikan perkembangan”. 

 Drs  Selamet  Riyadi:  “Suatu  proses  planning,  organizing,  actuating,  dan 

controlling untuk  mendapatkan  penetapan  kebijakan  dibidang  pengelolaan 

permodalan  (equity), pemupukan  dana  (funding), dan  penggunaan  dana 

(assets) yang satu sama lain saling terkait dalam mencapai laba yang optimal 

dengan tingkat risiko yang telah diperhitungkan”. 

2.1.4 Sumber Dana Bank

2.1.4.1 Struktur Dana Bank Dari Sudut Alat Operasional

     Menurut Leon dan Ericson (2007: 32-34), Dana bank yang digunakan sebagai 

alat operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut:
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a. Dana pihak  pertama  (nonpaying  liability),  yaitu  dana  yang  bersumber  dari 

modal sendiri yang berasal dari setoran pemegang saham, agio saham, laba 

ditahan dan cadangan yang merupakan bagian laba yang disisihkan. 

Modal  bank adalah  sejumlah  dana  yang  diinvestasikan  oleh  pemilik  untuk 

pendirian suatu bank dan untuk memenuhi ketentuan  yang diberlakukan oleh 

pihak otoritas moneter. 

b. Dana pihak kedua, yaitu dana pinjaman dari pihak luar. Dana pihak kedua, 

dikelompokkan sebagai  paying liability yaitu dana pinjaman dari pihak luar 

yang terdiri atas:

• Call money, yaitu pinjaman jangka pendek dari bank lain yang diperoleh 

dari Pasar Uang Antar Bank (PUAB). 

• Pinjaman antar bank, yaitu pinjaman biasa (kredit yang diterima) dari bank 

lain dengan jangka waktu yang relatif lebih lama. 

• Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), yaitu pinjaman 

yang berbentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang 

seperti promissory note, surat aksep, dan lain-lain.

• Pinjaman dari Bank Indonesia, berdasarkan UU No. 3 tahun 2004 pasal 11 

ayat 1 mengenai pembiayaan darurat menyatakan bahwa “Bank Indonesia 

dapat  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah 

untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank 

untuk  mengatasi  kesulitan  pendanaan  jangka  pendek  Bank  yang 

bersangkutan”.  Pembiayaan ini untuk mengatasi kesulitan Bank karena 
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adanya  ketidaksesuaian  antara  arus  dana  masuk  yang  lebih  kecil 

dibandingkan dengan arus  dana  keluar.  Selain  itu  Bank Indonesia  juga 

memberikan kredit jangka pendek yang dicover oleh agunan berdasarkan 

UU No.3 tahun 2004 pasal 11 ayat 2 yaitu ”Pelaksanaan pemberiaan kredit 

atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud ayat 

(1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas 

tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit 

atau pembiayaan yang diterimanya”. 

c. Dana pihak ketiga (DPK), termasuk dalam kelompok  paying liability yaitu 

dana  yang  dihimpun  bank  dari  masyarakat.  Umumnya  dana  masyarakat 

memegang  peran  yang  sangat  besar  dalam  menopang  usaha  bank  dan 

merupakan  andalan  bagi  bank.  Adapun  dana  pihak  ketiga  antara  lain  giro 

(demand  deposit),  deposito  berjangka  (time  deposit),  tabungan  (saving  

account), dan dana sementara.

2.1.4.2  Sumber Dana Ditinjau dari Sudut Biaya

     Dana yang berada pada sisi pasiva neraca bank merupakan modal kerja bagi 

suatu bank, dan pada umumnya bagian dana yang terbesar yang dimiliki  bank 

mengandung biaya  yaitu,  interest  cost (biaya  bunga).  Namun ada pula  sumber 

dana yang tidak membebani biaya bunga. 

Adapun jenis-jenis dana dimaksud adalah:
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1. Sumber Dana Berbiaya      

     Menurut Leon dan Ericson (2007: 35), Sumber dana berbiaya adalah semua 

sumber  dana  yang  untuk  memobilisasinya  bank  mengeluarkan  biaya  berupa 

bunga, fee, dan kontra prestasi lainnya.

     Sedangkan menurut Riyadi (2006: 79), Sumber dana berbiaya menjelaskan 

bahwa  dana  berbiaya  pada  umumnya  adalah  dana-dana  yang  berasal  dari 

masyarakat  dan  pihak  luar  bank,  baik  dana  pihak  ketiga  maupun  dana  pihak 

kedua.

Menurut Leon dan Ericson (2007: 35), Sumber dana berbiaya terdiri dari :

• Sumber  dana  berbiaya  murah,  yaitu  terdiri  dari  giro,  tabungan,  dan Kredit 

Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

• Sumber dana berbiaya mahal, yaitu terdiri dari deposito berjangka, sertifikat 

deposito,  deposit  on call,  time deposit  open account,  interbank borrowing,  

repurchase agreement (REPO).

2. Sumber Dana Tidak Berbiaya

     Menurut Leon dan Ericson (2007: 36), Sumber dana tidak berbiaya  yaitu 

semua  sumber  dana  yang  untuk  memperolehnya  bank  sama  sekali  tidak 

mengeluarkan biaya bunga, bahkan bank memperoleh komisi, seperti antara lain:

• Setoran jaminan L/C impor.

• Setoran jaminan bank garansi.
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• Uang titipan, terdiri dari dana transfer masuk dan hasil tagihan inkaso yang 

belum dibayar.

• Ekuitas yang terdiri dari: modal disetor, agio saham, laba ditahan, laba tahun 

berjalan, cadangan.

     Menurut Riyadi (2006: 81), menjelaskan bahwa sebagian besar sumber dana 

bank memiliki beban biaya yang harus ditanggung oleh bank, terutama dana yang 

berasal  dari  dana  pihak  ketiga  dan  dana  pihak  kedua.  Namun  ada  pula  dana 

dimana bank tidak perlu mengeluarkan biaya. 

2.1.5 Alokasi Dana Bank

2.1.5.1 Prioritas Penggunaan Dana Bank

     Prioritas penggunaan dana bank pada umumnya adalah penempatan dalam 

bentuk  cadangan  likuiditas  yang  terdiri  dari  cadangan  primer  dan  cadangan 

sekunder.

1. Cadangan primer (primary reserves)

     Menurut Siamat (2004), Cadangan primer atau primary reserves dimaksudkan 

antara  lain  untuk  memenuhi  ketentuan  likuiditas  wajib  minimum  dan  untuk 

keperluan operasi bank sehari-hari  termasuk untuk memenuhi semua penarikan 

simpanan dan permintaan kredit nasabah. Disamping itu cadangan ini digunakan 

untuk penyelesaian kliring antarbank dan kewajiban – kewajiban lainnya  yang 

segera harus dibayar. 
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     Menurut Leon dan Ericson (2007: 64), Cadangan primer terdiri dari uang kas 

yang  ada  dalam bank,  saldo  rekening  giro  pada  bank  sentral,  dan  bank-bank 

lainnya,  warkat-warkat yang dalam proses penagihan.  komponen-komponen ini 

sering disebut sebagai cash asset atau alat – alat likuid.  

2. Cadangan sekunder (secondary reserves)

     Menurut Siamat (2004: 133), Prioritas kedua penggunaan dana adalah dalam 

bentuk cadangan sekunder atau  secondary reserves yang dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya di perkirakan 

kurang dari  satu  tahun.  Cadangan  sekunder  ini  dimaksudkan  untuk  kebutuhan 

likuiditas dan untuk memperoleh keuntungan.

     Menurut Leon dan Ericson (2007:  64),  Fungsi  cadangan sekunder  adalah 

untuk:

a. Memenuhi  kebutuhan  kas  yang  sifatnya  jangka  pendek  atau  musiman, 

penarikan  simpanan  dan  pencairan  kredit  dalam  jumlah  besar  yang  telah 

diperkirakan.

b. Memenuhi  kebutuhan likuiditas  yang segera harus dipenuhi  dan kebutuhan 

lainnya yang sifatnya darurat.

c. Mengantisipasi kebutuhan likuiditas jangka pendek jika terjadi penarikan oleh 

deposan dan debitur yang diluar perkiraan. 
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     Cadangan Sekunder biasanya ditanamkan dalam bentuk surat-surat berharga 

yang mudah diperjual-belikan antara lain seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

Surat  Berharga  Pasar  Uang  (SBPU),  sertifikat  deposito,  Surat  Utang  Negara 

(SUN), Commercial Paper (CP) yang memiliki peringkat tertinggi dan lain-lain. 

3. Kredit diberikan (tertiary reseve)

     Menurut Leon dan Ericson (2007: 64), Penggunaan dana bank prioritas ketiga 

adalah pemberian kredit  kepada nasabah yang memenuhi ketentuan/persyaratan 

perkreditan  bank.  Kredit  merupakan  kegiatan  utama  bank  karena  sumber 

pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. 

4. Investment (quaretery reserves)

     Menurut Siamat (2004: 133), Penggunaan dana bank untuk investments yaitu 

penanaman  dana  dalam  surat-surat  berharga  yang  berjangka  panjang.  Tujuan 

penggunaan dana ini adalah untuk memaksimalkan penghasilan. Meskipun dalam 

prakteknya  investments  dapat pula digunakan sebagai sumber likuiditas.  Namun 

investments  pada  prinsipnya  tidak  dimaksudkan  untuk  prioritas  ini  diharapkan 

akan memberikan pendapatan yang memadai, maka sifat asset ini biasanya lebih 

“permanent” atau berjangka panjang dibandingkan dengan cadangan sekunder. 

5. Aktiva Tetap dan aktiva lainnya (quinnary reserves)

     Menurut Leon dan Ericson (2007: 65), Aktiva tetap dan aktiva lainnya adalah 

penempatan kekayaan bank dalam sarana dan prasarana pendukung operasi bank 

dan aktiva lainnya yang berhubungan dengan aktivitas bank. 
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2.1.5.2 Penggunaan Dana Menurut Sifat Aktiva Bank 

     Penggunaan dana bank berdasarkan sifat aktiva adalah pengalokasian dana 

kedalam bentuk aktiva yang dapat memberikan hasil dan tidak memberikan hasil 

bagi bank yang bersangkutan. 

Penggunaan dana bank berdasarkan sifat aktiva dapat dibedakan sebagai berikut : 

1. Aktiva tidak produktif (non earning assets)

     Menurut Leon dan Ericson (2004: 65), Aktiva tidak produktif atau non earning 

assets adalah penempatan dana kedalam aktiva yang tidak memberikan hasil bagi 

bank terdiri dari :

a. Alat likuid (cash assets)

     Alat likuid atau  cash assets adalah aktiva yang dapat digunakan setiap saat 

untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Aktiva bank yang dapat digolongkan 

sebagai  cash assets antara lain kas, giro pada bank sentral, giro pada bank-bank 

lain.

b.    Aktiva tetap dan inventaris

     Sesuai ketentuan bank hanya diperkenankan menggunakan maksimal 50% dari 

total modalnya untuk membiayai seluruh kebutuhan aktiva tetap dan inventaris. 

Dalam  perhitungan  kecukupan  modal  minimum  aktiva  tetap  dan  inventaris 

diperhitungkan  sebagai  Aktiva  Tertimbang  Menurut  Risiko  (ATMR)  dengan 

bobot risiko 100%. 
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2.    Aktiva produktif (earning assets)

     Menurut Leon dan Ericson (2004: 65), Aktiva produktif atau  earning assets 

yaitu  semua  penempatan  dalam  Rupiah  dan  Valas  dengan  maksud  untuk 

memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Pengelolaan dana dalam aktiva 

produktif  merupakan  sumber  pendapatan  yang  digunakan  untuk  membiayai 

keseluruhan biaya operasional bank termasuk biaya bunga, biaya personalia, dan 

biaya operasional lainnya. 

     Menurut Leon dan Ericson (2004: 65), Komponen aktiva produkif terdiri dari :

a. Kredit  yang  diberikan,  yaitu  penyediaan  dana  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, 

imbalan atau pembagian hasil keuntungan termasuk pembelian surat berharga 

nasabah  yang  dilengkapi  dengan  Note  Purchase  Agreement  (NPA)  dan 

pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (factoring).

b. Penempatan  pada  bank  lain,  yaitu  penempatan  dalam  bentuk  call  money, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan lain-lain.     

c. Surat-surat  berharga,  yaitu  penempatan  dana  dalam  bentuk  surat-surat 

berharga  jangka  pendek  dan  jangka  panjang  yang  dimaksudkan  untuk 

meningkatkan  keuntungan  bank.  Pengalokasian  dana  dalam  surat-surat 

berharga dapat dilakukan dengan cara diskonto atau membeli Surat Berharga 

Pasar  Uang  (SBPU)  maupun  dalam  Valas.  Instrumen  surat-surat  berharga 
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meliputi  Sertifikat  Bank  Indonesia  (SBI),  Bankers  acceptance,  SBPU, 

Commercial Paper, reksa dana, saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek.

d. Penyertaan  Modal,  yaitu  penempatan  dana  dalam  bentuk  saham  secara 

langsung  (direct  investment) pada  bank  atau  lembaga  keuangan  lain  yang 

berkedudukan di dalam negeri atau di luar negeri.

2.1.6 Biaya Dana Bank 

2.1.6.1 Cost Of Fund

     Biaya dana bank menurut Teguh Pudjo Mulyono (1996: 185) yaitu biaya dana 

yang langsung dikeluarkan oleh bank untuk mendapatkan sejumlah dana tersebut. 

     Namun menurut Dahlan Siamat (2004: 122), Biaya dana pada dasarnya adalah 

biaya bunga yang dibayarkan oleh bank atas keseluruhan dana yang dihimpun dari 

berbagai  sumber.  Biaya  dana  merupakan  biaya  terbesar  dari  total  biaya 

operasional bank. Keberhasilan bank menekan biaya dananya akan memperbaiki 

net  interest  margin. Oleh  karena  itu  bank  sangat  berkepentingan  untuk 

menghitung biaya dananya.                                       

     Menurut Rachmat, dkk (2004: 67), yang dimaksud biaya dana bank (cost of  

fund) adalah biaya untuk keperluan  funding yaitu biaya yang harus dikeluarkan 

oleh bank untuk setiap dana yang berhasil  dihimpunnya  dari  berbagai sumber, 

sebelum dikurangi dengan likuiditas wajib minimum (reserve requirement) yang 

harus selalu dipelihara bank. Tinggi rendahnya biaya dana sangat tergantung dari 

berbagai faktor antara  lain tergantung dari  komposisi/jenis  portfolio  dana yang 

dihimpun. Misalnya suatu bank memiliki dana yang didominasi oleh deposito atau 

jenis-jenis  dana  ”mahal”  lainnya,  maka  biaya  dananya  akan  lebih  tinggi 

Analisis Hubungan Tingkat Suku Bunga..., Alwina Haryati, Ma.-Ibs, 2004



dibandingkan dengan bank yang  komposisi  dananya  didominasi  oleh  giro  dan 

atau jenis dana ”murah” lainnya. 

     Sedangkan menurut Veithzal (2007: 694), cost of fund merupakan biaya dana 

yang dikeluarkan bank untuk memperoleh sejumlah dana tertentu dari nasabahnya 

baik untuk simpanan giro, tabungan ataupun deposito barjangka. Besarnya cost of  

fund  ini  sangat  tergantung  pada  seberapa  besar  suku  bunga  yang  dibebankan 

kepada nasabah penyimpan dana. Semakin tinggi suku bunga dana, maka akan 

semakin tinggi pula biaya dana dan demikian pula sebaliknya. 

     Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Cost Of Fund 

(COF) adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk membiayai sumber - 

sumber  dana  yang  berhasil  dihimpunnya.  Dengan  mengetahui  jumlah  biaya 

dananya bank dapat memaksimalkan keuntungan yang akan didapat. 

2.1.6.2 Cost Of Loanable Fund 

     Menurut Teguh Pudjo (1996 : 272),  Cost of loanable fund yaitu biaya dana 

yang dapat ditanamkan di bidang perkreditan.

     Menurut Veithzal (2007: 694),  Cost of loanable fund pada dasarnya adalah 

biaya  dana  yang  dikeluarkan  bank  setelah  diperhitungkan  dengan  cadangan 

likuiditas wajib minimum (reserve requirement) yang harus dipelihara oleh bank 

dan  selebihnya  disalurkan  kepada  nasabah  beberapa  penempatan  dana,  dalam 

bentuk kredit dan lain-lain. Semakin besar jumlah cadangan wajib minimum yang 

dipelihara maka semakin meningkatkan jumlah biaya dana bank karena semakin 

kecil jumlah dana yang dapat disalurkan. 
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     Sedangkan  menurut  Dahlan  Siamat  (2004:  122),  Pada  dasarnya  cost  of  

loanable  fund merupakan  biaya  dana  setelah  dikurangi  ketentuan  reserve 

requirement.  Ketentuan  reserve  requirement  ini  dinyatakan  dalam  persentase 

tertentu dari jumlah dana yang diterima dari masyarakat disebut juga dana pihak 

ketiga.  Jumlah inilah selanjutnya  disebut  cadangan likuiditas  wajib yang harus 

selalu tersedia disisi aset neraca bank baik dicatat dalam pos kas atau giro pada 

bank sentral.

     Berdasarkan  definisi-definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Cost  Of  

Loanable Fund (COLF) yaitu biaya dana yang harus dibayarkan oleh bank setelah 

dikurangi oleh cadangan wajib, dimana dana tersebut siap untuk dipinjamkan. Jadi 

cost of loanable fund ini merupakan biaya bunga yang dibayarkan oleh bank baik 

dalam bentuk simpanan maupun pinjaman/kredit dari pihak lain, termasuk dana 

yang  tidak  dioperasionalkan  dan  menjadi  non  earning  assets,  baik  untuk  giro 

wajib minimum maupun untuk reserve/cadangan lain sesuai kebutuhan bank yang 

bersangkutan. 

     Menurut Hadinoto (2008: 294), COLF dalam persentase dapat di formulasikan 

sebagai berikut :

                                                      Biaya bunga – biaya operasi lainnya      X 100%
     Cost Of Loanable Fund = 

    Total dana masyarakat – unloanable fund  

     Tinggi  rendahnya  cost  of  loanable  fund,  salah  satunya  disebabkan  oleh 

unloanable fund  yang terdiri dari kas, aktiva tetap, dan akiva lain-lain pada suatu 

bank. Unloanable fund  adalah dana yang tidak ditempatkan pada aktiva produktif 

dengan tujuan untuk berjaga-jaga atau cadangan. Semakin besar Unloanable fund 
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akan  semakin  memperkecil  jumlah  dana  yang  dapat  ditempatkan  untuk 

memperoleh  pendapatan,  dengan  demikian  COLFnya  akan  semakin  mahal. 

Sebaliknya bila Unloanable fund  semakin kecil maka COLFnya semakin murah.

2.1.6.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Cost of Loanable Fund

     Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi biaya dana bank menurut 

beberapa pendapat antara lain :

1. Menurut Teguh Pudjo Muljono (1996: 182)

     Besarnya  kecilnya  biaya  dana  yang  dapat  dihimpun  bank  akan  sangat 

terpengaruh oleh berbagai faktor antara lain:

a. Komposisi jenis dana

     Masing-masing jenis dana mempunyai sruktur biaya yang berbeda satu sama 

lain, suatu bank yang komposisinya terdiri dari deposito,  certificate of deposits 

akan merupakan hasil  perhitungan biaya  yang relatif  lebih tinggi dibandingkan 

dengan bank yang komposisi dananya lebih banyak berasal dari giro. 

b. Tingkat bunga dana di masyarakat

     Bunga dana yang berlaku di pasar/masyarakat selalu berfluktuasi naik atau 

turun baik di negara kita maupun di negara maju lainnya.  Tingkat suku bunga 

yang terjadi di masyarakat ini tentu akan mempunyai pengaruh langsung terhadap 

tinggi  rendahnya  biaya  dana  bank.  Cost  of  borrowing merupakan  komponen 

variable cost terbesar dalam struktur biaya dana bank. 

c. Jangka waktu pengendapan Dana
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     Besar kecilnya tingkat suku bunga dana juga tergantung dengan jangka waktu 

pengendapan dana yang dipilih oleh bank. Dalam kondisi perekonomian normal 

semakin  panjang jangka waktu pengendapan suatu dana biasanya  tingkat  suku 

bunga yang diminta pemilik dana juga akan semakin mahal. 

d. Volume dana itu sendiri

     Volume dana yang semakin besar akan mengakibatkan  cost of borrowing 

semakin besar pula, tetapi di sisi lain overhead cost akan semakin kecil untuk tiap 

Rupiah dana yang dihimpun. Jadi apabila dihitung  cost of money maka dengan 

volume dana yang semakin besar akan menghasilkan biaya dana (cost of money) 

yang semakin kecil dan sebaliknya. 

e. Biaya operasional

     Besar kecilnya biaya dana juga akan tergantung terhadap biaya operasional 

(overhead  cost) yang  diperlukan  oleh  bank  untuk  menghimpun  dananya. 

Komponen  biaya  operasional  yang  besar  yaitu  yang  menyangkut  biaya 

pemasaran,  biaya  sistem prosedur.  Dalam biaya  pemasaran  didalamnya  terdiri 

biaya promosi yang sangat mahal, dan dalam sistem prosedur didalamnya terdapat 

biaya komputer baik untuk software maupun hardware. 

f. Unloanable fund

     Unloanable fund di dalam bank terdiri dari :

− Legal Reserve Requirement

− Working Capital Reserve Requirement

− Seasonal Reserve Requirement
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− Cylical Reserve requirement

− Idle Fund

     Berbagai macam  unloanable fund tersebut akan memperkecil  jumlah dana 

bank  yang  perlu  dipertahankan  dalam  bank  untuk  berbagai  keperluan  dan 

terobosan. Semakin besar jumlah  unloanable fund maka harga/biaya dana yang 

dihimpun juga akan semakin mahal, dan sebaliknya. 

2. Menurut H. Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004: 68)

     Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya dana bank antara lain :

a. Tingkat suku bunga yang dibayar

b. Komposisi dari portfolio sumber dana 

c. Ketentuan mengenai cadangan wajib minimum (reserve requirement)

d. Biaya pelayanan untuk mendapatkan dana (service cost)

e. Pajak atas bunga

f. Tingkat efisiensi

3. Menurut Dahlan Siamat (2004: 122)

     Besarnya biaya dana bank dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

a. Struktur sumber dana yang dikelola bank

b. Tingkat suku bunga yang diberikan kepada deposan

c. Ketentuan cadangan wajib yang ditetapkan oleh otoritas moneter
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2.1.7 Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

     Menurut  Riyadi  (2006:  45),  Sertifikat  Bank Indonesia  (SBI)  adalah surat 

berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan dengan sistim diskonto oleh 

Bank Indonesia, sebagai pengakuan atas utang jangka pendek. Tujuan penerbitan 

sertifikat tersebut adalah untuk mengendalikan dan mempengaruhi Jumlah Uang 

Beredar  (JUB).  JUB yang  terlalu  banyak  dapat  mengancam terjadinya  inflasi. 

Agar  tidak  terjadi  inflasi  maka  jumlah  uang  beredar  harus  dikurangi  dengan 

menerbitkan SBI yaitu dengan membeli SBI, oleh karena itu para pemilik dana 

akan memperoleh keuntungan dan bagi Bank Indonesia akan mengurangi jumlah 

uang yang beredar.

2.1.8 Giro Wajib Minimum (GWM)

     Stabilitas  moneter  merupakan  hal  yang  sangat  diperlukan  dalam rangka 

menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif dan stabil. Salah satu piranti 

moneter  yang  digunakan  Bank  Indonesia  untuk  mempertahankan  stabilitas 

moneter  adalah  melalui  penerapan Giro Wajib Moneter  (GWM) kepada  bank-

bank di Indonesia.

     Menurut Hasibuan (2007: 95), Fungsi-fungsi Giro Wajib Minimum (GWM) 

antara lain ;

1. Untuk memenuhi ketetapan Bank Indonesia

2. Untuk jaminan pembayaran pencairan tabungan masyarakat

3. Untuk mempertahankan agar bank tetap dapat mengikuti kliring

4. Untuk memperkuat daya tahan dalam menghadapi persaingan antarbank

5. Untuk menentukan tingkat kesehatan bank
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6. Merupakan salah satu alat kebijaksanaan moneter pemerintah untuk mengatur 

jumlah uang beredar

7. Sebagai salah satu alat otoritas moneter dalam menstabilkan nilai tukar uang

8. Untuk meningkatkan kepercayaan masayarakat terhadap bank

Menurut Riyadi (2006: 29), Perhitungan Giro Wajib Minimum adalah:

                                                             Jumlah Saldo Giro pada BI           X  100 %
          Giro Wajib Minimum =  
                                                             Total Dana Pihak Ketiga

          Pengertian Giro Wajib Minimum (GWM) berdasarkan Peraturan Bank 

Indonesia No.10/19/PBI/2008, Giro Wajib Minimum adalah simpanan minimum 

yang  harus dipelihara  oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank 

Indonesia  yang  besarnya  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  sebesar  persentase 

tertentu  dari  DPK.  Peraturan  Bank  Indonesia  yang  mengatur  mengenai  Giro 

Wajib Minimum ini telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, ketentuan 

yang terakhir sesuai Peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 pasal 3 yaitu 

Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah ditetapkan sebesar 7,5% dari DPK 

dalam Rupiah.

     Menurut Riyadi (2006: 32), Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Giro 

Wajib Minimum yaitu: 

a.   Kebutuhan likuiditas bank (kantor pusat dan cabang)

b.   Situasi pasar
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c.   Hal-hal yang tidak terduga

     Menurut Riyadi  (2006: 32), Kebutuhan likuiditas cabang suatu bank akan 

sangat dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

a.   Kebijakan kas minimum.

b.   Pemenuhan untuk kebutuhan penarikan giro atau tabungan.

c.   Jumlah deposito yang jatuh tempo, dan beberapa yang otomatis rollover.

d.  Besarnya cicilan kredit yang jatuh tempo, dan kemungkinan terjadinya  

      tunggakan.

2.1.9 Hasil Penelitian Sebelumnya

     Penelitian oleh Siti Maria Feronica (2007), dengan judul hubungan  cost of  

loanable fund dengan Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank Victoria selama 

periode  2001  sampai  dengan  2005.  Metode  penelitian  dengan  menggunakan 

Koefisien Korelasi Pearson dan Uji-t. Data yang digunakan adalah data tahunan. 

Untuk  mengetahui  besarnya  biaya  dana  penelitian  ini  menggunakan  metode 

analisis rata-rata tertimbang. Diperoleh hasil bahwa besarnya biaya dana (COLF) 

periode  2001 – 2004 mengalami  penurunan,  dan  pada  tahun 2005 mengalami 

kenaikan. Penurunan yang terjadi ini menandakan bahwa kondisi keuangan Bank 

Victoria  semakin  membaik  dan  semakin  dipercaya  oleh  masyarakat,  terlihat 

dengan  semakin  besarnya  jumlah  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK)  yang  berhasil 

dihimpun  dan  semakin  besarnya  jumlah  cadangan  minimum  yang  dipelihara. 

Berdasarkan analisa Koefisien Korelasi diperoleh hasil r = -0,791 dan analisa uji-t 

diperoleh 1,603 yang ternyata lebih kecil dari t tabel 3,182, maka dapat disimpulkan 
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bahwa COLF mempunyai  hubungan yang tidak nyata  dengan GWM pada PT. 

Bank Victoria. 

     Penelitian yang dilakukan oleh Anjas Kamsi berjudul “Analisis Penentuan 

Biaya Dana Pada Bank Umum Pemerintah”.  Dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengetahui penentuan biaya dana pada bank umum pemerintah terhadap 

empat  variabel  biaya  dana  bank,  yaitu  Cost  Of  Mixed  Fund  (COF), Cost  Of  

Money Fund  (COM), Cost Of Loanable Fund  (COLF), dan Cost Of Operable 

Fund (COP) selama 5 tahun (2000 sampai dengan 2004). Metode penelitian yang 

digunakan adalah data sekunder dengan memgambil laporan keuangan publikasi 

triwulanan  per-Desember  antara  lain  neraca,  laba  rugi,  dan  perhitungan  ratio 

keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2000 – 2004 nilai 

rata-rata  COF  Bank  Mandiri  sebesar  15%,  Bank  Rakyat  Indonesia  sebesar 

13,36%, BNI sebesar 11,04% BTN sebesar 16,02%, dan BEI sebesar -17,02%. 

Ditemukan juga bahwa COF tidak signifikan mempengaruhi kinerja perbankan. 

Variabel  yang  memiliki  prediksi  tinggi  dan  signifikan  dalam  mempengaruhi 

kinerja perbankan secara umum adalah cost of loanable fund (COLF), dan cost of  

operable fund (COP).

     Danar Kartika Kirana (2007) dalam penelitiannya yang berjudul ”Pengaruh 

Cost  of  Loanable  Fund  dan  SBI  terhadap  Suku Bunga Kredit”.  Tingkat  suku 

bunga SBI merupakan acuan bagi pasar uang dalam menentukan tingkat bunga 

instrumen lain. Bank harus cermat dalam memperhatikan pergerakkan suku bunga 

SBI, karena perubahan bunga SBI berpengaruh pada bunga simpanan bank dan 

COLF  suatu  bank,  secara  tidak  langsung  faktor  ini  juga  mempengaruhi 
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pendapatan bank melalui besar kecilnya bunga pinjaman. Penelitin ini bertujuan 

untuk  menganalisis  pengaruh COLF dan suku bunga SBI  dengan suku bunga 

kredit.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  asosiatif,  karena  menganalisis 

hubungan  COLF dan  SBI  dengan  bunga  kredit  pada  bank  BRI  periode  2003 

hingga 2006. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang kuat 

juga antara COLF dan suku bunga SBI terhadap suku bunga kredit. 

     Muliaman, Wimboh S, dan Dwityapoetra (2003) dalam penelitiannya berjudul 

”Studi  Biaya  Intermediasi  Beberapa  Bank  Besar  di  Indonesia:  Apakah  Bunga 

Kredit  Bank  Umum  Overpriced  ?”.  Tujuan  dari  penelitiannya  adalah  untuk 

melihat  apakah  perhitungan  suku  bunga  bank  cukup  wajar  (fair) dan  untuk 

menjelaskan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingginya  tingkat  suku  bunga 

kredit pada periode bulan Januari 2002 sampai Juni 2003. Metode estimasi yang 

digunakan adalah model  Cole,  Santoso dan Heffernan yang dilengkapi  dengan 

historical  Average  Cost  Approach untuk  menghitung  kontribusi  biaya  bank 

(overhead cost) dengan menggunakan data keuangan kuartalan. Terbatasnya data 

dalam  paper  ini  menyebabkan  hasil  estimasi  tersebut  harus  diinterprestasikan 

dengan  hati-hati.  Hasil  utama  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perhitungan 

biaya  dana bank sudah sesuai dengan penurunan suku bunga SBI namun suku 

bunga kredit bank lebih tinggi (overprice) dibandingkan suku bunga hasil estimasi 

rata-rata beberapa bank. Oleh karena itu, secara keseluruhan biaya intermediasi 

masih  relatif  tinggi  dibandingkan hasil  estimasi.  Beberapa faktor  penting  yang 

menjadi penyebab adalah bank yang cenderung menahan diri  untuk melakukan 

kompetisi karena kondisi likuiditas bank yang masih cukup memadai dan masih 
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tingginya  pendapatan bank yang berasal  dari  SBI dan obligasi  sehingga dalam 

jangka  waktu  pendek  bank  masih  bersikap  menunggu  (wait  and  see) 

perkembangan pasar uang dan sektor rill. Selain itu terdapat kemungkinan bahwa 

pelaksanaan risk management bank khususnya yang terkait dengan pricing produk 

masih belum akurat dan cenderung membebani debitur dengan premi risiko yang 

relatif tinggi sehingga menyebabkan tingginya biaya suku bunga kredit. 

2.2 Kerangka Penelitian

     Kerangka penelitian ini berdasarkan pada tujuan penulis dalam menganalisis 

dan  memecahkan  masalah  dari  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  PT.  Bank 

XYZ, Tbk. Kerangka penelitian ini  dibuat untuk menyamakan pendapat antara 

masalah penelitian dengan metode yang digunakan dalam penelitian.

                              Gambar 2.1  Kerangka Penelitian
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2.3 Hipotesis

     Pada penelitian ini, uji hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh 

antara hubungan variabel X dengan variabel Y. Uji hipotesis dilakukan secara uji 

statistik dengan menggunakan uji-t. Maka, hipotesis untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut :

1. Hubungan tingkat suku bunga SBI dengan COLF 

Ho : Tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat suku bunga Sertifikat 

Bank Indonesia dengan cost of loanable fund.

   Ha : Terdapat hubungan signifikan antara tingkat suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia dengan cost of loanable fund.

2. Hubungan GWM dengan COLF 

Ho : Tidak terdapat hubungan signifikan antara Giro Wajib Minimum (GWM) 

dengan cost of loanable fund.

  Ha  :  Terdapat  hubungan  signifikan  antara  Giro  Wajib  Minimum (GWM) 

dengan cost of loanable fund.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pemilihan Objek Penelitian 

     Objek dalam penelitian ini adalah pada PT. Bank XYZ, Tbk yang merupakan 

salah  satu  bank  swasta  nasional  devisa  terbesar,  dilihat  berdasarkan  laporan 

keuangan  Triwulanan  bank  pada  periode  September  2001  sampai  dengan 

Desember 2008. Dengan meningkatnya perkembangan dan jumlah bank yang ada 

pada saat  ini  maka persaingan untuk menarik  dana dari  masyarakat  juga akan 

semakin meningkat. Dalam menjalankan tugasnya bank menghimpun dana berupa 

giro, tabungan, dan deposito. Dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja 

bank,  dan nasabah yang menanamkan  dananya  di  bank akan diberi  balas  jasa 

berupa bunga. Dimana besarnya suku bunga simpanan tersebut dipengaruhi oleh 

suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pemberian bunga kepada nasabah, 

bagi bank merupakan biaya dana (cost of fund). Kemudian biaya dana yang harus 

dikeluarkan oleh bank setelah dikurangi dengan cadangan wajib minimum disebut 

cost of loanable fund (COLF).  Setiap bank harus memperhatikan besarnya kas 

minimum yang harus dipelihara oleh bank juga akan berpengaruh terhadap biaya 

dana. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas mengenai hubungan 

tingkat  suku  bunga  SBI  dan  Giro  Wajib  Minimum  (GWM)  terhadap  cost  of  

loanable fund (COLF).
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3.2  Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data yang dihimpun 

     Pada  penulisan  ini  data  yang  dihimpun  adalah  data  sekunder.  Data  ini 

merupakan  data  yang  diperoleh  dari  sumber  selain  responden  yang  menjadi 

sasaran  penelitian.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari 

laporan triwulanan PT. Bank XYZ, Tbk pada periode September  2001 sampai 

Desember 2008, yang diperoleh dari situs Bank Indonesia (BI).

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan sumber 

data  sekunder.  Menurut  Sugiyono  (2003:  129),  Sumber  data  sekunder  yaitu 

sumber  yang  tidak  langsung  memberikan  data  kepada  pengumpul  data.  Maka 

sumber sekunder merupakan data atau informasi yang bersumber dari buku-buku 

acuan, berbagai literatur diperpustakaan atau tempat lain dimana tersimpan dalam 

pustaka,  karya  ilmiah  lainnya  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang 

dibahas peneliti. 

     Data tersebut berupa laporan neraca, laporan Triwulanan rugi laba selama 

periode September 2001 hingga Desember 2008 dan sumber-sumber pendukung 

lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah sebagai berikut :

• Pengumpulan Data Perpustakan
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Teknik pengumpulan data ini  dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang 

berhubungan dengan penulisan yang bersumber dari perpustakaan. Sumber yang 

digunakan  berupa  laporan–laporan  yang  dipublikasikan,  melalui  studi 

kepustakaan  seperti  perpustakaan  LPPI  dan  dari  universitas  lainnya,  internet, 

maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh 

penulis. 

3.3 Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Terikat (dependent)

     Variabel terikat (dependent)  yang digunakan dalam penelitian ini adalah cost  

of loanable fund.

                                                    Biaya bunga – biaya operasi lainnya     X 100%
   Cost Of Loanable Fund = 

 Total dana masyarakat – unloanable fund  

3.3.2 Variabel bebas (independent)

     Variabel  bebas (independent)  yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 

tingkat suku bunga simpanan dan Giro Wajib Minimum (GWM).

1 .Sertifikat  Bank  Indonesia  (SBI),  data  dari  situs  Bank  Indonesia  (BI), 

dihitung secara rata-rata tingkat suku bunga SBI pertriwulanan.

2. Giro Wajib Minimum (GWM)

                                                             Jumlah Saldo Giro pada BI         X  100 %
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             Giro Wajib Minimum =  
                                                              Total Dana Pihak Ketiga

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Teknik Pengolahan Data

     Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengolah data 

yang  ada  yaitu  laporan  keuangan  triwulanan  PT.  Bank  XYZ,  Tbk  selama 

September  20001  hingga  Desember  2008.  Teknik  pengolahan  ini  dilakukan 

dengan menggunakan teknik kuantatif.  Data kuantitatif  ini  akan diolah dengan 

menggunakan teknik statistika. 

     Statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif. Menurut 

Priyatno (2008: 50), Statistik deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-

data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, modus, dll. 

  

3.4.2 Analisis Regresi Berganda

     Menurut  Priyatno  (2008:  73),  Analisis  regresi  berganda adalah  hubungan 

secara linear antara  dua  atau  lebih  variabel  independen  (X1,X2,...Xn)  dengan 

variabel  dependen  (Y).  Analisis  ini  untuk  mengetahui  arah  hubungan  antara 

variabel  independen dengan variabel  dependen apakah masing-masing  variabel 

independen berhubungan positif  atau negatif  dan untuk memprediksi  nilai  dari 

variabel  dependen apabila  nilai  variabel  independen  mengalami  kenaikan  atau 

penurunan. 
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Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

     COLF = a + b1 SBI + b2  GWM + e

Keterangan :

Y          =   Cost of Loanable Fund (COLF)

a        =   Konstanta

b1-b2     =   Koefisien Regresi

X1        =   Tingkat Suku Bunga SBI

X2        =   Giro Wajib Minimum (GWM)

e           =   Error

3.4.3 Pengujian Asumsi Klasik 

     Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh parameter yang valid dan handal 

dalam pengolahan data. Pengujian asumsi klasik terdiri  dari uji Normalitas, uji 

Multikolinearitas, uji Autokorelasi dan uji Heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji ini sebagai dasar bahwa uji t dan uji F mengasumsikan 

bahwa nilai  residual  mengikuti  distribusi  normal.  Jika asumsi  ini  dilanggar 

maka model  regresi  dianggap tidak valid  dengan jumlah  sampel  yang ada. 

Dalam penelitian  ini  akan digunakan uji  Jarque – Bera.  Nilai  profitabilitas 

yang kecil  cenderung mengarahkan pada penolakkan hipotesis  berdistribusi 

normal. 
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Adapun kriteria pengujian yaitu :

     Jika probability > α = 5%, maka data berdistribusi normal

     Jika probability < α = 5%, maka data tidak berdistribusi normal

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  (independent  variable).  Model  regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas, karena 

jika hal tersebut terjadi maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal atau 

terjadi kemiripan. Uji ini untuk melihat apakah terdapat hubungan linear yang 

sempurna  diantara  variabel-variabel  bebas  dalam  penelitian  ini.  Dalam 

penelitian ini  dilakukan pengujian dengan menggunakan  Variance Inflation 

Factor (VIF). Variabel yang memiliki nilai VIF diantara 1 sampai 10, maka 

dalam model regresi tidak terdapat masalah multikolinieritas.

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antara anggota observasi yang 

terletak berderetan secara seri dalam bentuk waktu (jika data yang digunakan 

adalah data  time series) atau korelasi  empat  variabel  yang berdekatan (jika 

data yang digunakan adalah data cross sectional). Uji Autokorelasi penelitian 

ini  menggunakan  uji  Durbin-Watson  dari  SPSS  untuk  mengetahui  ada 

tidaknya autokorelasi. Jika nilai Durbin-Watson mendekati 2 maka dikatakan 
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tidak terjadi autokorelasi.  Jika nilainya 0 atau 4 maka dikatakan telah terjadi 

autokorelasi.

Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson 

(uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol 

ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.

b. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang 

berarti tidak ada autokorelasi.

c. Jika d terletak antara dL dan dU atau di antara (4-dL) dan (4-dU), maka 

tidak  menghasilkan  kesimpulan  yang  pasti.  Nilai   dU  dan  dL  dapat 

diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang bergantung banyaknya 

observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan  variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain.  Jika  variance  tetap  maka  disebut  homoskedastisitas  dan  jika  berbeda 

maka  terjadi  problem  heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik  yaitu 

homoskesdatisitas  atau  tidak  terjadi  heteroskedastisitas.  Pada  penelitian  ini 

Ada autokorelasi 
negatif

Tidak dapat 
diputuskan

Tidak ada 
autokorelasi

Tidak dapat 
diputuskan

Ada autokorelasi 
positif

0                        dL                       dU          2           4-dU                  4-dL                     4   
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akan melakukan pengujian menggunakan Uji White program Eviews 5.1 yaitu 

dengan melihat  nilai  Obs*R-squared  berasal  dari  koefisien  determinasi  (R-

squared) dikalikan dengan banyaknya observasi. 

• Jika nilai profitabilitas Chi square lebih besar dari signifikan 5 %, berarti 

tidak ada heteroskedastisitas. 

• Jika nilai profitabilitas Chi square lebih kecil dari signifikan 5 %, berarti 

ada heteroskedastisitas. 

3.4.4 Pengujian Hipotesa

     Menurut Sekaran (2006: 135), Pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat 

hubungan tertentu,  atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan 

(independent) dua atau lebih faktor dalam suatu situasi. 

a. Uji t 

Menurut Pratisto (2004: 9), Uji t untuk satu sampel digunakan untuk menguji 

apakah  rata-rata  satu  sampel  berbeda  nyata  atau  tidak  dengan  suatu  nilai 

tertentu yang digunakan sebagai pembanding. 

     Apabila  sign t lebih besar dari tingkat  alpha (α) yang ditetapkan, maka 

variabel  independen tersebut  tidak berpengaruh terhadap variabel  dependen 

atau hipotesis yang diajukan ditolak oleh data. Tetapi sebaliknya apabila nilai 

signifikan  t  lebih  kecil  dari  tingkat  alpha yang  digunakan  maka  hipotesis 
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gagal ditolak oleh data.  Penelitian ini  akan menggunakan tingkat  alpha (α) 

5%.

     Dasar pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

• Apabila nilai probabilitas (p) > α = 5%, maka hipotesis yang diajukan Ho 

diterima dan Ha ditolak.

• Apabila nilai probabilitas (p) < α = 5%, maka hipotesis yang diajukan Ho 

ditolak dan Ha diterima.

b. Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1, X2...Xn) 

secara  bersama-sama  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  variabel 

dependen (Y). Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi variabel dependen atau tidak (Priyatno: 2008).

 Kriteria pengujian yang diajukan yaitu :

       Ho : ditolak dan Ha diterima jika F < 0,05          

       Ho : diterima dan Ha ditolak jika F > 0,05

          

c. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Analisis  determinasi  dalam  regresi  linier  berganda  digunakan  untuk 

mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1, X2...Xn) 

secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan 

seberapa  besar  persentase  variabel-variabel  independen  yang  di  gunakan 

dalam  model  mampu  menjelaskan  variasi  variabel  independen  (Priyatno: 

2008). Untuk melihat nilai koefisien determinasi berganda yang disesuaikan 
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(adjusted R2), nilai R2 berada diantara 0 sampai 1. Jadi semakin besar nilai 

adjusted R2 (mendekati 1), maka semakin baik kualitas model regresi tersebut, 

karena variabel bebas dapat dengan baik menjelaskan hubungannya dengan 

variabel terikat. Sebaliknya jika adjusted R2  mendekati 0, variabel bebas tidak 

dapat menjelaskan hubungannya terhadap variabel terikat. 
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

     PT. Bank XYZ, Tbk merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. 

Bank ini didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank XYZ NV 

dan pernah merupakan bagian penting dari Grup Salim. Presiden Direktur saat ini 

(untuk masa jabatan 2006-2008) adalah Djohan Emir Setijoso. PT. Bank XYZ, 

Tbk secara resmi berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank XYZ 

NV.

     Krisis  moneter  pada tahun 1998 membawa dampak yang luar  biasa pada 

keseluruhan sistem perbankan di Indonesia.  Namun,  secara khusus,  kondisi  ini 

mempengaruhi  aliran  dana  tunai  di  PT.  Bank  XYZ,  Tbk  dan  bahkan  sempat 

mengancam kelanjutannya.  Banyak  nasabah  menjadi  panik  lalu  beramai-ramai 

menarik dana mereka. Akibatnya, bank terpaksa meminta bantuan dari pemerintah 

Indonesia. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lalu mengambil  alih 

PT. Bank XYZ, Tbk di tahun 1998. Berkat kebijaksanaan bisnis dan pengambilan 

keputusan yang arif,  PT.  Bank XYZ, Tbk berhasil  pulih  kembali  dalam tahun 

yang sama. Di bulan Desember 1998, dana pihak ketiga telah kembali ke tingkat 

sebelum krisis. Aset PT. Bank XYZ, Tbk mencapai Rp 67.93 triliun, padahal di 
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bulan Desember 1997 hanya Rp 53.36 triliun. Kepercayaan masyarakat pada PT. 

Bank XYZ, Tbk telah sepenuhnya pulih, dan PT. Bank XYZ, Tbk diserahkan oleh 

BPPN ke Bank Indonesia di tahun 2000. 

     Selanjutnya, PT. Bank XYZ, Tbk mengambil langkah besar dengan menjadi 

perusahaan publik. Penawaran Saham Perdana berlangsung di tahun 2000, dengan 

menjual  saham  sebesar  22,55%  yang  berasal  dari  divestasi  BPPN.  Setelah 

Penawaran  Saham  Perdana  itu,  BPPN  masih  menguasai  70,30%  dari  seluruh 

saham PT. Bank XYZ, Tbk. Penawaran saham ke dua dilaksanakan di bulan Juni 

dan Juli 2001, dengan BPPN mendivestasikan 10% lagi dari saham miliknya di 

PT. Bank XYZ, Tbk. 

     Dalam tahun 2002, BPPN melepas 51% dari sahamnya di PT. Bank XYZ, Tbk 

melalui  tender penempatan privat yang strategis. Farindo Investment, Ltd., yang 

berbasis di Mauritius,  memenangkan tender tersebut.  Saat ini,  PT. Bank XYZ, 

Tbk  terus  memperkokoh  tradisi  tata  kelola  perusahaan  yang  baik,  kepatuhan 

penuh  pada  regulasi,  pengelolaan  risiko  secara  baik  dan  komitmen  pada 

nasabahnya  baik  sebagai  bank  transaksional  maupun  sebagai  lembaga 

intermediasi finansial. 

     Berikut ini merupakan para pemegang saham PT. Bank XYZ, Tbk: 

 Farindo  Investments  (Mauritius)  Ltd  qualitate  qua  (qq)  Farallon Capital 

*Management LLC (Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono) - 51,18% 

 Anthony Salim - 1,77% 

 Dewan direksi - 0,41% 

 Pemegang saham lainnya - 46,64% 
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Visi dari PT. Bank XYZ, Tbk adalah sebagai berikut :

     Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting 

perekonomian Indonesia

Misi dari PT. Bank XYZ, Tbk adalah sebagai berikut :

•  Membangun  institusi  yang  unggul  di  bidang  penyelesaian  pembayaran  dan 

solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan

• Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang 

tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah

• Meningkatkan nilai francais dan nilai stakeholder PT. Bank XYZ, Tbk

Keunggulan PT. Bank XYZ, Tbk adalah sebagai berikut :

     PT. Bank XYZ, Tbk sebagai bank transaksional menawarkan rangkaian jasa 

yang  luas  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  spesifik  para  nasabah  kami. 

Sebagai lembaga intermediari keuangan, PT. Bank XYZ, Tbk telah bekerja keras 

untuk  memperkuat  sisi  kredit  dengan  mempersiapkan  berbagai  paket  yang 

menarik bagi nasabah yang potensial. Kami memiliki sejumlah keunggulan yang 

menjadi  kunci  keberhasilan  kami  dalam menyediakan  jasa-jasa  yang  berguna, 

efisien dan mudah. Keunggulan-keunggulan ini adalah: 

1. Tim manajemen yang sangat profesional yang selalu mengikuti kebijakan 

dan regulasi perbankan nasional dan internasional.
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2. Sumber  daya  manusia  (SDM) yang  terlatih  baik  dan  berorientasi  pada 

pelayanan bagi nasabah.

3. Rangkaian produk dan jasa yang inovatif dan memenuhi kebutuhan yang 

actual. 

4. Pemanfaatan teknologi paling mutakhir secara tepat. 

5. Upaya  yang terus-menerus  dalam mempertahankan tingkat  pengamanan 

perbankan yang paling tinggi.

6. Jaringan yang  luas  dari  kantor  cabang dan kantor  cabang pembantu  di 

seluruh Indonesia. 

7. Pilihan saluran penghantaran (delivery channel) yang luas untuk mencapai 

tingkat  kenyamanan  pelanggan yang  maksimum,  dan  Per  31 Desember 

2008 telah memiliki  sekitar  5.997 ATM tunai maupun tidak tunai  serta 

ATM setoran tunai yang disediakan di berbagai lokasi strategis di seluruh 

Indonesia. 

4.1.2 Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

     Menurut  company  report tahun  2009,  adapun  susunan  anggota  dewan 

komisaris dan dewan direksi adalah sebagai berikut :

Presiden Komisaris : Eugene Keith Galbraith 

Komisaris Independen : 

 Cyrillus Harinowo 

 Renaldo Hector Barros 

 Tonny Kusnadi 
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 Raden Pardede 

Presiden Direktur : Djohan Emir Setijoso

Wakil Presiden Direktur : 

 Aswin Wirjadi 

 Jahja Setiaatmadja 

Direktur : 

 Dhalia Mansor Ariotedjo 
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4.1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

     Dalam mengembangkan produk dan jasa yang ditawarkan, PT. Bank XYZ, 

Tbk selalu mempertimbangkan kebutuhan nasabah yang selalu berubah. PT. Bank 

XYZ, Tbk selalu menyempurnakan setiap produk dan jasanya dengan menambah 

berbagai  fitur  baru  untuk  meningkatkan  kenyamanan  dalam menggunakannya. 

Semakin  banyak  fasilitas  disediakan  di  ATM,  Klik  XYZ  individual  internet  

banking, m-XYZ mobile banking,dan sebagainya.

     Bagi komunitas  bisnis,  terutama bagi  pelaku UKM, PT.  Bank XYZ, Tbk 

menyediakan berbagai produk dan jasa yang dirancang khusus untuk memenuhi 

kebutuhan nasabah. Produk dan jasa ini antara lain adalah Klik XYZ Bisnis dan 

XYZ Bizz (di lokasi-lokasi tertentu).
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    PT. Bank XYZ, Tbk juga menyediakan berbagai jenis produk kredit untuk 

memenuhi keperluan pelanggan, seperti Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) XYZ, 

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) XYZ, dan kredit-kredit korporasi. 

Jenis-jenis nama produk dan jasa PT. Bank XYZ, Tbk antara lain :

1. Simpanan  rekening  TAHAPAN,  rekening  TAPRES,  rekening  GIRO, 

Deposito berjangka dan Sertifikat Deposito.

2. Kartu kredit XYZ card, XYZ Master Card, XYZ Visa, XYZ JCB perbankan 

elektronik,  ATM  XYZ,  KLik  XYZ  individual  internet  banking,  m-  XYZ 

mobile banking, dan XYZ Link.

3. Call center layanan transaksi perbankan Save Deposit Box (SDB), pengiriman 

uang, transaksi cheque, inkaso, dan kliring, mata uang asing.

4. Fasilitas kredit KPR, KKB, kredit modal kerja, kredit sindikasi, kredit ekspor, 

trust receipe, kredit investasi.

5. Bank  Garansi  Bid  Bond,  Payment  Bond,  Advance  Payment  Bond, 

Performance  Bond,  dan  Pusat  Pengelolaan  Pembebasan  dan  Pengembalian 

Bea Masuk (P4BM).

6. Fasilitas  Ekspor-Impor  LC,  Negosiasi,  Bill  Discounting,  Documentary 

Collection, Bankers Acceptance.

7. Fasilitas Valuta Asing Spot, Forward, SWAP, dan produk Derivative lain.
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Layanan Halo XYZ

     Melalui Halo XYZ ini nasabah bias mendapatkan informasi perbankan dengan 

mudah  dan  cepat,  serta  memperoleh  solusi  setiap  permasalahan  transaksi 

perbankan cukup melalui telepon. Layanan Halo XYZ ini meliputi :

1. Informasi produk XYZ dan persyaratan pembukaan rekening/kartu kredit.

2. Informasi transaksi ATM XYZ, Debit XYZ, Tunai XYZ, Klik XYZ, m- XYZ, 

dan kartu kredit XYZ.

3. Menindak  lanjuti  keluhan  transaksi  ATM,  Debit  XYZ,  Tunai  XYZ,  Klik 

XYZ, m- XYZ, dan kartu kredit XYZ (XYZ card, Visa, Mastercard dan JCB 

card). 

4. Memblokir  rekening/kartu  Paspor  XYZ  atau  Kartu  kredit  XYZ,  dan 

memberikan layanan administrasi lainnya.

5. Menerima dan menindak lanjuti saran Anda. 

4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Hasil Pengukuran dan Tren Variabel Penelitian terhadap SBI, GWM 

dan Cost Of Loanable Fund (COLF)

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas  (independent) yang digunakan 

yaitu Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Giro Wajib Minimum (GWM). Untuk 

variabel terikat  (dependent) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cost Of 

Loanable  Fund (COLF).  Berikut  adalah  tabel  data  Triwulanan  dari  masing  – 

masing variabel yang digunakan pada penelitian ini, diikuti oleh tabel deskriptif 
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variabel,  dan tabel  perkembangan dari  masing-masing  variabel  pada PT.  Bank 

XYZ, Tbk periode September 2001 – Desember 2008.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

GWM 30 4.6140 12.7830 8.361350E0 3.3153727

SBI 30 7.3300 17.5882 1.068122E1 3.1946699

COLF 30 1.8943 12.7277 5.941813E0 2.9363643

Valid N (listwise) 30
      Sumber : SPSS (diolah)

4.2.1.1 Variabel Serifikat Bank Indonesia (SBI)

Grafik 4.1
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

(dalam Persentase)
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Sumber : Data diolah

     Berdasarkan grafik SBI diatas, perkembangan SBI periode kuartalan selama 

delapan tahun dari 2001 hingga 2008 cenderung mengalami tingkat pergerakan 

yang  berfluktuatif.  Tingkat  suku  bunga  SBI  terendah  pada  Juni  2004,  yaitu 
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sebesar 7,33 %. Hal  tersebut  dikarenakan perekonomian Indonesia  yang mulai 

membaik.  Kondisi ini dapat terlihat dari tingkat inflasi yang cukup rendah yaitu 

mencapai 6,83% dan nilai tukar rupiah yang yang menguat dengan kisaran angka 

Rp 6.800 – Rp 6.100 per US $ 1. Selain itu penempatan bunga SBI juga mulai di 

perketat atau di kurangi oleh Bank Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak bank 

yang mengalami kelebihan likuiditas, akibat menempatkan dananya dalam bentuk 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

     Tingkat  suku bunga SBI  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2001 yaitu  sebesar 

17,5882%.  Peningkatan  pada  SBI  ini  dikarenakan  bank  masih  memulihkan 

kondisi  akibat  terjadinya  krisis  global,  dimana  perekonomian  masih  belum 

membaik benar. Akibatnya banyak bank-bank yang menempatkan dananya dalam 

bentuk SBI karena ingin merasa lebih aman.

 

4.2.1.2 Variabel Giro Wajib Minimum (GWM)

Grafik 4.2
Giro Wajib Minimum (GWM)

(dalam persentase)
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     Sumber : Data diolah 
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     Berdasarkan pada grafik 4.2 perkembangan GWM periode 2001 hingga 2007 

mengalami pergerakkan yang meningkat, namun pada tahun 2008 tingkat GWM 

mengalami  penurunan  yang  drastis  terutama  pada  akhir  Desember  2008. 

Pergerakan yang tajam, terjadi di tahun 2008 dimana PT. Bank XYZ mengalami 

penurunan GWM sebesar 4,614%. Pada tahun ini terjadi penurunan yang sangat 

besar pada giro Bank Indonesia, dari semula sebesar Rp 9.668.608 (dalam jutaan 

Rupiah) pada Desember 2008 menjadi Rp 20.413.180 (dalam jutaan Rupiah) atau 

turun sebesar -52,63%. Serta terjadi kenaikan yang besar juga pada jumlah Dana 

Pihak Ketiga (DPK) menjadi Rp 209.534.858 (dalam jutaan Rupiah) naik sebesar 

8,62% dari Rp 192.8997.055 pada September 2008. Kenaikan yang terjadi pada 

jumlah DPK lebih besar dari kenaikkan jumlah giro BI sehingga terjadi penurunan 

GWM yang drastis.  Rendahnya nilai  giro wajib minimum yang disimpan pada 

rekening  Bank  Indonesia  ini  dikarenakan  adanya  Kebijakan  Bank  Indonesia 

mengenai  perubahan  PBI  No.10/19/PBI/2008.  Hal  ini  menyebabkan  tingkat 

likuiditas PT. Bank XYZ juga menurun.

     Perkembangan GWM tertinggi  terjadi pada bulan Juni 2006 yaitu  sebesar 

12,7830. Tingginya Giro Wajib Minimum yang dipelihara oleh PT. Bank XYZ 

tersebut  menandakan  bahwa  tingkat  likuiditas  pada  bank  tersebut  baik  dan 

kepercayaan masyarakat juga semakin meningkat.
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4.2.1.3  Variabel Cost Of Loanable Fund (COLF)

Grafik 4.3
Cost Of Loanable Fund (COLF)

(dalam persentase)
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     Sumber : Data diolah

     Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa perkembangan cost of loanable fund 

(COLF) sangat fluktuatif  sepanjang periode Juni 2001 hingga Desember  2008. 

Pergerakkan grafik pada kuartal awal biaya dana rendah sedangkan pada kuartal 

akhir biaya dana selalu meningkat ini terjadi pada setiap tahunnya. Kemungkinan 

ini dikarenakan adanya biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak. Namun 

dapat dilihat bahwa Cost Of Loanable Fund (COLF) yang terendah terjadi pada 

Maret 2004 yaitu sebesar 1,8943%, artinya PT. Bank XYZ telah berhasil menekan 

biaya bunga. Berdasarkan pada annual report PT. Bank XYZ tahun 2004 bahwa 

rendahnya tingkat COLF ini dikarenakan dapat mempertahankan komposisi dana 

murahnya dalam kisaran antara 70 % hingga 75% dari total Dana Pihak Ketiga 

(DPK) yang berhasil dimobilisasi. Selain itu juga tingkat bunga SBI yang rendah 

pada tahun 2004 ini mengakibatkan turunnya tingkat suku bunga simpanan atau 
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dana yang pada akhirnya akan menurunkan biaya bunga yang harus dikeluarkan 

oleh  bank.  Namun  COLF  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2001  yaitu  sebesar 

12,7277%, dimana pada tahun ini  tingkat  bunga SBI juga tinggi  yaitu  sebesar 

17,5882% . Dengan naiknya suku bunga SBI maka akan mendorong suku bunga 

simpanan atau dana, yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya dana atau Cost  

Of Loanable Fund (COLF). 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji normalitas 

     Pengujian normalitas ini berguna untuk mengetahui apakah dalam model data 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini maka dilakukan Uji Jarque-

Bera. Hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

0

1

2

3

4

5

6

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Series: Residuals
Sample 2001Q3 2008Q4
Observations 30

Mean      -1.55e-16
Median   0.486842
Maximum  4.740162
Minimum -5.406401
Std. Dev.   2.573081
Skewness  -0.135968
Kurtosis   2.246761

Jarque-Bera  0.801648
Probability  0.669768

         Sumber : Output Eviews 
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     Berdasarkan  histogram  pada  tabel  2  tabel  uji  normalitas  tersebut  dapat 

diketahui bahwa nilai profitabilitasnya sebesar 0,669 artinya nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05 (>5%), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

     Metode yang digunakan untuk  mendeteksi multikolinearitas dalam penelitian 

ini adalah  tolerance Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF lebih besar 

dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF lebih kecil dari 

10, maka data dikatakan tidak mengalami gejala Multikolinearitas.

                           Tabel 4.3  Collinearity Statistics

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 (Constant)

SBI .887 1.127

GWM .887 1.127

a. Dependent Variable: COLF

Sumber : SPSS (diolah)
    

     Berdasarkan uji Multikolinearitas dapat diketahui bahwa  nilai VIF sebesar 

1,127 untuk semua variabel bebas artinya nilai  VIF dibawah 10, sehingga bisa 

disimpulkan bahwa data diatas tidak mengalami gejala Multikolinearitas berarti 

variabel  GWM  dengan  SBI  tidak  ada  korelasi  atau  antar  variabel  bebas 

(independent) tidak saling berhubungan.
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c. Uji Autokorelasi 

     Uji Autokorelasi penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson dari SPSS 

untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Jika nilai Durbin-Watson mendekati 

2  maka dikatakan tidak terjadi  autokorelasi.  Sedangkan jika nilainya  0 atau  4 

maka dikatakan telah terjadi autokorelasi.

                                                                 Tabel 4  Durbin-Watson

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate
Durbin-Watson

1 .482a .232 .175 2.6666667 2.325

a. Predictors: (Constant), GWM, SBI

b. Dependent Variable: COLF

         Sumber : SPSS (diolah)

     Berdasarkan pada tabel 4 diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) yang dihasilkan 

dari model regresi adalah 2,325.  Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 

0,05 dan jumlah  data  (n)  = 30,  k  = 2 (K adalah jumlah  variabel  independen) 

diperoleh  nilai  dL  sebesar  1,284 dan  dU sebesar  1,567 (lihat  lampiran).  Oleh 

karena itu nilai DW (2,325) berada pada daerah antara dU dan (4-dL), maka tidak 

ada autokorelasi. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5 Daerah penerimaan pada Uji Durbin-Watson 

Ada 
autokorelasi negatif

Tidak 
dapat diputuskan

Tidak 
ada autokorelasi

DW = 2,325

Tidak 
dapat diputuskan

Ada
autokorelasi positif

0                       dL                     dU           2         4-dU                  4-dL                    4   
           1,284                1,567                    2,433                 2,716
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d. Uji Heteroskedastisitas 

     Uji  heteroskedastisitas  pada  penelitian  ini  digunakan  uji White  

Heteroskedasticity. 

Tabel 4.5

                           White Heteroskedasticity test
     

F-statistic 1.29709   Prob. F(4,25) 0.298082

Obs*R-squared 5.155986   Prob. Chi-Square(4) 0.271664
     

Sumber : Output Eviews 

     Berdasarkan  uji White  Heteroskedasticity  diperoleh  nilai  profitabilitas 

0,271664, nilai ini lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model 

regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. 

4.2.3 Regresi Linier Berganda

Tabel 4.6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 2.987710 2.579202 1.158385 0.2569

SBI 0.378637 0.164577 2.300665 0.0294

GWM -0.130387 0.158590 -0.822163 0.4182
Sumber : Output EViews 

Dari hasil regresi diatas maka dapat ditulis persamaan sebagai berikut :

COLF = 2,987710 + 0,378637*SBI – 0,130387*GWM 
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Berdasarkan persamaan regresi pada tabel 4.6  dapat dijelaskan sebagai berikut : 

• Konstanta  sebesar  2,987710 artinya  jika SBI (X1)  dan GWM (X2)  nilainya 

adalah 0, maka COLF (Y) nilainya sebesar 2,987710 %.

• Koefisien  regresi  variabel  SBI  (X1)  sebesar  0,378637 artinya  jika  variabel 

independen lain nilainya tetap dan SBI mengalami kenaikan 1%, maka COLF 

(Y)  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0,378637%.  Koefisien  bernilai 

positif  artinya  terjadi  hubungan positif  antara  SBI dengan COLF,  semakin 

naik SBI maka semakin meningkat COLF.

• Koefisien regresi variabel GWM (X2) sebesar -0,130387 artinya jika variabel 

independen  lain  nilainya  tetap  dan  GWM mengalami  kenaikan  1%,  maka 

COLF (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,130387 %. Koefisien bernilai 

negatif artinya terjadi hubungan negatif antara GWM dengan COLF, semakin 

naik GWM maka semakin turun COLF.

4.2.4 Uji Hipotesa

a. Uji t (parsial) 

     Uji t ini dilakukan untuk menguji apakah variabel Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), dan Giro Wajib Minimum (GWM) berpengaruh secara signifikan terhadap 

Cost Of Loanable Fund (COLF). Pengujian ini dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,05 atau 5 %. 
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Berikut ini merupakan kriteria pengujian yang akan diajukan adalah :

• Apabila  nilai  probabilitas  (p) <  α = 5%, maka hipotesis  yang diajukan Ho 

ditolak dan Ha diterima.

• Apabila  nilai  probabilitas  (p) >  α = 5%, maka hipotesis  yang diajukan Ho 

diterima dan Ha ditolak.

Tabel 4.7  Hasil Uji t

Variable Prob.  t-Statistic

SBI 0.0294 2.300665

GWM 0.4182 -0.822163
                             Sumber : Output EViews

     Hasil  pengujian hipotesis  yang dilakukan secara parsial  terhadap  Cost Of 

Loanable Fund (COLF) adalah sebagai berikut :

• Uji Hipotesis SBI terhadap COLF

     Dalam pengujian hipotesis dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (α = 0,05) 

diperoleh  nilai  profitabilitas  untuk  tingkat  suku  bunga  SBI  sebesar  0,0294. 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada tabel 4.7 maka diperoleh nilai t hitung 

sebesar 2,300665; untuk t tabel dengan df = 27 pada pengujian 2 sisi (signifikansi 

0,025) diperoleh nilai  t  tabel sebesar 2,052 (lihat  lampiran t tabel.  Maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima karena nilai t hitung (2,300665) 

lebih besar dari t tabel (+ 2,052) dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 

atau 0,0294 < 0,05.  Jadi terdapat pengaruh yang signifikan antara SBI dengan 

COLF.  Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  tingkat  suku  bunga  SBI 
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mempengaruhi  besarnya  tingkat  suku bunga simpanan dan pada akhirnya  akan 

mempengaruhi besarnya biaya yang akan dikeluarkan oleh bank yaitu pada cost  

of loanable fund (COLF).

• Uji Hipotesa GWM terhadap COLF

     Dalam pengujian hipotesis dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (α = 0,05) 

diperoleh  nilai  profitabilitas  untuk  tingkat  suku  bunga  GWM  sebesar  0,4182. 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada tabel 4.7 maka diperoleh nilai t hitung 

sebesar -0,822163; untuk t tabel dengan df = 27 pada pengujian 2 sisi (signifikansi 

0,025) diperoleh nilai t tabel sebesar 2,052 (lihat lampiran t tabel). Maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak karena nilai t hitung (-0,822163) 

lebih kecil dari t tabel (+ 2,052) dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05 

atau 0,4182 > 0,05. Jadi tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara GWM 

dengan  COLF.  Hal  ini  dikarenakan  cadangan  yang  harus  disimpan  oleh  bank 

dalam rekening giro BI bukan merupakan pembiayaan bagi bank, karena GWM 

merupakan kewajiban bagi bank agar tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya 

dengan  baik.  Hal  ini  berkaitan  dengan  kepercayaan  masyarakat  dalam 

menempatkan  dananya  di  bank  tersebut.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan 

bahwa  GWM  bukan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempunyai  pengaruh 

besar terhadap COLF.
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b. Uji F (simultan)

Penentuan tingkat signifikansi sebesar 5% yaitu :

• Jika F signifikan > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

• Jika F signifikan < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Tabel 4.8 Hasil Uji F

                                      Sumber : Output Eviews

     Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,028273. 

Nilai  tersebut  berada dibawah tingkat  signifikansi 5%, artinya  secara bersama-

sama  variabel  bebas  (independent  variable) secara  signifikan  mempengaruhi 

variabel terikat (dependent variable). Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 

Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  suku  bunga  SBI  dan  GWM  secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap COLF. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2)

     Pengujian  koefisien determinasi  ini menunjukkan ukuran derajat keeratan 

hubungan  antara  variabel  terikat  (dependent)  dengan  seluruh  variabel  bebas 

(independent).  Dalam  uji  ini  dengan  mengunakan  EViews,  dan  output dapat 

dilihat pada tabel 4.8 uji F.

     Koefisien  determinasi  berganda  yang  disesuaikan  (adjusted  R2) sebesar 

0,175252 berarti variable independent hanya dapat menjelaskan adanya hubungan 

R-squared 0.232131

Adjusted R-squared 0.175252

F-statistic 4.081127

Prob(F-statistic) 0.028273
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17,5252%  dari  COLF,  sedangkan  sisanya  sebesar  82,4748%  dijelaskan  oleh 

variabel lain yang tidak termasuk dalam model yaitu seperti struktur sumber dana 

yang  dikelola,  jangka  waktu  pengendapan  dana,  pajak  atas  bunga,  biaya 

operasional, dan lain-lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
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5.1 KESIMPULAN 

     Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya 

mengenai analisis hubungan tingkat suku bunga SBI dan GWM terhadap Cost Of 

Loanable Fund (COLF) pada PT. Bank XYZ, Tbk  maka penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa :

1 .Hubungan  tingkat  suku  bunga  SBI  mempunyai  pengaruh  positf  dan 

signifikan  terhadap  Cost  Of  Loanable  Fund (COLF).  Dengan  tingkat 

signifikansi  sebesar  0,0294  atau  lebih  kecil  dari  0,05.  Hasil  penelitian  ini 

mengindikasikan  bahwa  tingkat  suku  bunga  SBI  mempengaruhi  besarnya 

tingkat suku bunga simpanan dan pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya 

biaya yang akan dikeluarkan oleh bank yaitu pada  Cost Of Loanable Fund 

(COLF). Oleh Karena itu, Ho ditolak dan Ha diterima. 

2.Dari hasil penelitian diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,4182 atau lebih 

besar dari 0,05 dengan t hitung sebesar -0,82216. Jadi Giro Wajib Minimum 

mempunyai pengaruh negatif dan  tidak signifikan terhadap Cost Of Loanable 

Fund (COLF). Hal ini dikarenakan cadangan yang harus disimpan oleh bank 

dalam  rekening  giro  Bank  Indonesia  tidak  dapat  disalurkan  dalam  bentuk 

kredit oleh bank.  

3.Berdasarkan hasil dari uji F (simultan), diperoleh nilai probabilitas F sebesar 

0,028273 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 

Maka dapat  disimpulkan bahwa tingkat  suku bunga SBI dan GWM secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap COLF. 
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4 . Hasil  uji  koefisien determinasi  berganda yang disesuaikan  (adjusted  R2) 

sebesar  0,175252  berarti  independent  variable hanya  dapat  menjelaskan 

adanya hubungan 17,5252% dari COLF, sedangkan sisanya sebesar 82,4748% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model yaitu seperti 

struktur sumber dana yang dikelola, jangka waktu pengendapan dana, pajak 

atas bunga, biaya operasional, dan lain-lain.

5.2 SARAN

Adapun saran-saran yang diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko dan tantangan sehingga PT. 

Bank XYZ, Tbk diharapkan dalam perhitungan biaya dana bank tidak hanya 

memperhatikan faktor-faktor SBI dan GWM saja. Hal ini guna meningkatkan 

pendapatan yang optimal. 

2. Pada penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi Cost Of Loanable Fund (COLF) seperti struktur sumber 

dana yang dikelola, jangka waktu pengendapan dana, pajak atas bunga, biaya 

operasional, dan lain-lain. Selain itu dapat menggunakan sampel dengan bank 

jenis  bank yang berbeda (seperti  bank persero,  BPD, maupun bank swasta 

nasional) dengan metode penelitian yang berbeda juga. 
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LAMPIRAN
(Dalam Persentase)

TAHU
N KUARTAL GWM SBI COLF 

2001 Q3 5.1580 17.3362 9.4894
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 Q4 5.0907 17.5882 12.7277
2002 Q1 5.0420 16.9969 3.3596

 Q2 4.9074 15.9562 6.5525
 Q3 4.8937 14.4564 9.3859
 Q4 4.8633 13.0469 12.0338

2003 Q1 4.9853 12.29 3.0584
 Q2 5.3894 10.6631 5.8005
 Q3 4.8848 8.9962 7.9106
 Q4 4.9289 8.4692 9.3390

2004 Q1 4.9905 7.7033 1.8943
 Q2 4.8918 7.33 3.5892
 Q3 7.7554 7.3733 5.2479
 Q4 7.7749 7.4167 6.7800

2005 Q1 7.9655 7.4267 1.9173
 Q2 8.0285 7.9318 3.7232
 Q3 12.7457 9.0869 5.8714
 Q4 11.6007 11.9318 8.1205

2006 Q1 11.600 12.7377 2.6167
 Q2 12.783 12.5915 4.9927
 Q3 12.146 11.8077 7.2351
 Q4 12.048 10.3333 8.9147

2007 Q1 12.533 9.2885 2.2846
 Q2 12.199 8.7885 4.2151
 Q3 12.473 8.2692 5.8406
 Q4 11.033 8.2 7.0908

2008 Q1 11.545 7.9655 1.9145
 Q2 11.388 8.2531 3.7074
 Q3 10.582 9.2554 5.6064
 Q4 4.614 10.9464 7.0346

BEBAN BUNGA+BIAYA OPERASIONAL LAINNYA
(Dalam Jutaan Rupiah)

TAHU
N KUARTAL BEBAN BUNGA B.OPERSNAL LAINYA TOTAL
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2001 Q3 6,197,181 1,644,008 7,841,189

 Q4 8,261,742 2,446,762 10,708,504

2002 Q1 2,030,903 672,684 2,703,587

 Q2 4,124,441 1,463,201 5,587,642

 Q3 6,345,635 2,187,698 8,533,333

 Q4 8,519,142 3,084,300 11,603,442

2003 Q1 2,063,350 866,123 2,929,473

 Q2 3,887,158 1,687,811 5,574,969

 Q3 5,421,010 2,530,913 7,951,923

 Q4 6,821,949 3,486,617 10,308,566

2004 Q1 1,242,696 867,937 2,110,633

 Q2 2,400,308 1,770,151 4,170,459

 Q3 3,618,060 2,594,579 6,212,639

 Q4 4,858,027 3,548,937 8,406,964

2005 Q1 1,248,850 1,057,571 2,306,421

 Q2 2,487,906 2,027,541 4,515,447

 Q3 3,805,967 3,209,492 7,015,459

 Q4 5,511,762 4,326,311 9,838,073

2006 Q1 1,837,826 1,298,734 3,136,560

 Q2 3,768,776 2,526,543 6,295,319

 Q3 5,736,193 3,707,832 9,444,025

 Q4 7,606,086 5,035,581 12,641,667

2007 Q1 1,828,596 1,444,148 3,272,744

 Q2 3,404,929 2,859,007 6,263,936

 Q3 4,997,265 4,207,265 9,204,530

 Q4 6,662,507 5,768,369 12,430,876

2008 Q1 1,694,596 1,589,599 3,284,195

 Q2 3,326,708 3,298,908 6,625,616

 Q3 5,028,967 4,806,013 9,834,980

 Q4 6,866,914 6,671,896 13,538,810

TOTAL DPK - LOANABLE FUND
(Dalam Jutaan Rupiah)
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TAHU
N KUARTAL TOTAL DPK LOANABLE FUND TOTAL 

2001 Q3 87,633,751 5,002,688 82,631,063

 Q4 90,287,308 6,151,589 84,135,719

2002 Q1 86,273,748 5,799,518 80,474,230

 Q2 90,762,995 5,488,077 85,274,918

 Q3 96,551,003 5,634,601 90,916,402

 Q4 103,677,250 7,253,534 96,423,716

2003 Q1 101,934,980 6,150,228 95,784,752

 Q2 101,983,277 5,871,470 96,111,807

 Q3 106,708,907 6,186,673 100,522,234

 Q4 117,988,743 7,607,186 110,381,557

2004 Q1 118,209,741 6,788,464 111,421,277

 Q2 123,286,016 7,092,069 116,193,947

 Q3 125,677,655 7,294,102 118,383,553

 Q4 131,637,551 7,640,809 123,996,742

2005 Q1 128,046,294 7,749,551 120,296,743

 Q2 128,312,768 7,034,350 121,278,418

 Q3 127,431,861 7,946,517 119,485,344

 Q4 129,555,911 8,404,141 121,151,770

2006 Q1 128,786,186 8,917,284 119,868,902

 Q2 134,854,878 8,763,347 126,091,531

 Q3 140,148,262 9,618,115 130,530,147

 Q4 152,737,016 10,930,149 141,806,867

2007 Q1 154,099,947 10,850,501 143,249,446

 Q2 159,683,687 11,075,564 148,608,123

 Q3 169,250,359 11,655,627 157,594,732

 Q4 189,177,865 13,867,635 175,310,230

2008 Q1 183,780,644 12,237,416 171,543,228

 Q2 190,479,481 11,766,892 178,712,589

 Q3 192,897,055 17,474,447 175,422,608

 Q4 209,534,858 17,074,003 192,460,855

COST OF LOANABLE FUND
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(Dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN KUARTAL
BEBAN BUNGA+BIAYA OPRSNL TOTAL DPK - LOANABLE FUND 

COLF 
(%)

2001 Q3 7,841,189 82,631,063 9.4894

 Q4 10,708,504 84,135,719 12.7277

2002 Q1 2,703,587 80,474,230 3.3596

 Q2 5,587,642 85,274,918 6.5525

 Q3 8,533,333 90,916,402 9.3859

 Q4 11,603,442 96,423,716 12.0338

2003 Q1 2,929,473 95,784,752 3.0584

 Q2 5,574,969 96,111,807 5.8005

 Q3 7,951,923 100,522,234 7.9106

 Q4 10,308,566 110,381,557 9.3390

2004 Q1 2,110,633 111,421,277 1.8943

 Q2 4,170,459 116,193,947 3.5892

 Q3 6,212,639 118,383,553 5.2479

 Q4 8,406,964 123,996,742 6.7800

2005 Q1 2,306,421 120,296,743 1.9173

 Q2 4,515,447 121,278,418 3.7232

 Q3 7,015,459 119,485,344 5.8714

 Q4 9,838,073 121,151,770 8.1205

2006 Q1 3,136,560 119,868,902 2.6167

 Q2 6,295,319 126,091,531 4.9927

 Q3 9,444,025 130,530,147 7.2351

 Q4 12,641,667 141,806,867 8.9147

2007 Q1 3,272,744 143,249,446 2.2846

 Q2 6,263,936 148,608,123 4.2151

 Q3 9,204,530 157,594,732 5.8406

 Q4 12,430,876 175,310,230 7.0908

2008 Q1 3,284,195 171,543,228 1.9145

 Q2 6,625,616 178,712,589 3.7074

 Q3 9,834,980 175,422,608 5.6064

 Q4 13,538,810 192,460,855 7.0346

GIRO WAJIB MINIMUM
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(Dalam Jutaan Rupiah)

TAHU
N KUARTAL GIRO BI TOTAL DPK

GWM 
(%)

2001 Q3 4,520,191 87,633,751 5.1580

 Q4 4,596,297 90,287,308 5.0907

2002 Q1 4,349,899 86,273,748 5.0420

 Q2 4,454,102 90,762,995 4.9074

 Q3 4,724,952 96,551,003 4.8937

 Q4 5,042,185 103,677,250 4.8633

2003 Q1 5,081,751 101,934,980 4.9853

 Q2 5,496,261 101,983,277 5.3894

 Q3 5,212,472 106,708,907 4.8848

 Q4 5,815,532 117,988,743 4.9289

2004 Q1 5,899,207 118,209,741 4.9905

 Q2 6,030,926 123,286,016 4.8918

 Q3 9,746,807 125,677,655 7.7554

 Q4 10,234,721 131,637,551 7.7749

2005 Q1 10,199,496 128,046,294 7.9655

 Q2 10,301,654 128,312,768 8.0285

 Q3 16,242,038 127,431,861 12.7457

 Q4 15,029,383 129,555,911 11.6007

2006 Q1 14,938,566 128,786,186 11.600

 Q2 17,238,218 134,854,878 12.783

 Q3 17,021,945 140,148,262 12.146

 Q4 18,401,657 152,737,016 12.048

2007 Q1 19,312,585 154,099,947 12.533

 Q2 19,479,483 159,683,687 12.199

 Q3 21,110,114 169,250,359 12.473

 Q4 20,871,955 189,177,865 11.033

2008 Q1 21,216,798 183,780,644 11.545

 Q2 21,691,872 190,479,481 11.388

 Q3 20,413,180 192,897,055 10.582

 Q4 9,668,608 209,534,858 4.614
UJI REGRESI LINIER BERGANDA
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Dependent Variabel: COLF
Method: Least Squares
Date: 07/24/09   Time: 14:03
Sampel: 2001Q3 2008Q4
Included observations: 30

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 2.987710 2.579202 1.158385 0.2569

SBI 0.378637 0.164577 2.300665 0.0294

GWM -0.130387 0.158590 -0.822163 0.4182

R-squared 0.232131     Mean dependent var 5.941811

Adjusted R-squared 0.175252     S.D. dependent var 2.936364

S.E. of regression 2.666678     Akaike info criterion 4.894184

Sum squared resid 192.0016     Schwarz criterion 5.034303

Log likelihood -70.41275     F-statistic 4.081127

Durbin-Watson stat 2.324735     Prob(F-statistic) 0.028273

UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

GWM 30 4.6140 12.7830 8.361350E0 3.3153727

SBI 30 7.3300 17.5882 1.068122E1 3.1946699

COLF 30 1.8943 12.7277 5.941813E0 2.9363643

Valid N (listwise) 30

UJI NORMALITAS
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Series: Residuals
Sample 2001Q3 2008Q4
Observations 30

Mean      -1.55e-16
Median   0.486842
Maximum  4.740162
Minimum -5.406401
Std. Dev.   2.573081
Skewness  -0.135968
Kurtosis   2.246761

Jarque-Bera  0.801648
Probability  0.669768

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 1.297090     Prob. F(4,25) 0.298082
Obs*R-squared 5.155986     Prob. Chi-Square(4) 0.271664

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 07/24/09   Time: 14:13
Sample: 2001Q3 2008Q4
Included observations: 30

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 5.328370 35.41817 0.150442 0.8816
SBI 0.661028 3.994980 0.165465 0.8699

SBI^2 -0.000456 0.163334 -0.002790 0.9978
GWM -1.028268 5.278816 -0.194792 0.8471

GWM^2 0.033094 0.307181 0.107734 0.9151

R-squared 0.171866     Mean dependent var 6.400055
Adjusted R-squared 0.039365     S.D. dependent var 7.268368
S.E. of regression 7.123873     Akaike info criterion 6.915792
Sum squared resid 1268.739     Schwarz criterion 7.149325
Log likelihood -98.73688     F-statistic 1.297090
Durbin-Watson stat 1.991986     Prob(F-statistic) 0.298082

UJI MULTIKOLINEARITAS
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Coefficientsa

Model

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

B Std. Error Beta t Sig.

95% Confidence 

Interval for B Correlations

Collinearity 

Statistics

Lower 

Bound

Upper 

Bound Zero-order Partial Part

Tolera

nce VIF

1 (Constant) 2.988 2.579 1.158 .257 -2.304 8.280

SBI .379 .165 .412 2.301 .029 .041 .716 .461 .405 .388 .887 1.127

GWM -.130 .159 -.147 -.822 .418 -.456 .195 -.286 -.156 -.139 .887 1.127

a. Dependent Variable: 

COLF

UJI AUTOKORELASI

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of the 

Estimate

Change Statistics

R Square 
Change

F 
Change df1 df2

Sig. F 
Change

Durbin-
Watson

1 .482a .232 .175 2.6666667 .232 4.081 2 27 .028 2.325

a. Predictors: (Constant), GWM, SBI

b. Dependent Variable: COLF
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