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Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut 

dengan Judul “ Penetapan Harga Pokok Dana dan Penetapan Tingkat Suku Bunga Kredit Pada 

PT. BPR Nusamba Ngunut Tulungagung”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara sebuah bank menentukan harga 

pokok dananya dan bagaimana cara penetapan tingkat suku bunga kredit, pada PT. BPR 

Nusamba Ngunut Tulungagung. 

Alat analisis yang digunakan menggunakan metode perhitungan biaya dana rata-rata tertimbang. 

Metode ini terlebih dulu menghitung berapa besar biaya dana (Cost of Funds) yang diperoleh 

bank diketahui dari jumlah dana simpanan yang dihimpun oleh pihak bank. Kemudian dari biaya 

dana tersebut dilakukan perhitungan cost of loanable funds yang merupakan biaya dana yang 

harus dibayarkan oleh untuk setiap rupiah dana setelah dikurangi dengan bagian dana yang 

dipelihara bank sebagai cadangan wajib. Dari sini pihak bank menetapkan tingkat suku bunga 

kredit setelah ditambah dengan spread (tingkat laba yang diinginkan) dan resiko kredit. 

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode biaya dana rata-rata tertimbang untuk 

menentukan tingkat suku bunga kredit. Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut 

tahun 2001 tingkat suku bunga kredit sebesar 39,6%, tahun 2002 tingkat suku bunga kredit 

sebesar 36,8%, tahun 2003 tingkat suku bunga kredit sebesar 38%, dan tahun 2004 tingkat suku 

bunga sebesar 35,6%. 

Dari hasil analisis biaya dana rata-rata tertimbang tersebut dapat diketahui bahwa dengan metode 

analisis ini, pihak bank akan mampu memberikan prediksi yang lebih baik, karena dengan 

metode ini pihak bank secara langsung menentukan biaya dana yang harus dibayarkan oleh bank 

untuk setiap rupiah dana setelah dikurangi dengan reserve requerment. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya PT. 

BPR Nusamba Ngunut Tulungagung menggunakan metode perhitungan harga pokok dana dan 

tingkat suku bunga dengan metode biaya dana rata-rata tertimbang (Weight Average Of Funds 

Methode) sebagai alat perhitungan. 

 


