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Analisis perhitungan tingkat suku bunga kredit sangat diperlukan di dalam 

menentukan besarnya tingkat suku bunga kredit yang dibebankan kepada debitur. 
Didalam menghitung besarnya biaya dana menggunakan metode Weighted 
Average Cost Of Fund Concept. Besarnya tingkat suku bunga kredit Perusahaan 
Daerah Bank Pasar Klaten belum tepat karena perolehan laba yang cenderung 
menurun setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung berapa 
besarnya tingkat suku bunga kredit yang tepat dan menguji apakah ada pengaruh 
besarnya tingkat suku bunga kredit yang ditetapkan Perusahaan Daerah Bank 
Pasar Klaten terhadap perolehan laba, selama 8 (delapan)  tahun terakhir. 

Tipe penelitian ini adalah eksploratif research. Data yang digunakan 
adalah data laporan keuangan Perusahaan Daerah Bank Pasar Klaten meliputi 
Neraca, Laporan Laba Rugi Dan Kolektibilitas Kredit selama periode 2000 
sampai 2007 diambil secara time series. Sumber data diperoleh langsung dari 
perusahaan daerah bank pasar klaten. Data di analisis secara kuantitatif dengan 
menggunakan metode weighted average cost of fund concept dan data di regresi 
linear. 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa selama periode 2000 sampai 2007 
tingkat suku bunga kredit yang ditetapkan masih terlalu rendah bila dibandingkan 
dengan metode weighted average cost of fund concept. Uji regresi linear 
digunakan untuk mengetahui apakah tingkat suku bunga kredit yang ditetapkan 
mempengaruhi perolehan laba. Adapun model hasil dari uji regresi linear adalah 
Y = (-1.000.000.000) + (1.000.000.000) X. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh 
yang positif antara besarnya tingkat suku bunga kredit dengan perolehan laba 
yang diperoleh. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan besarnya tingkat suku bunga kredit 
yang ditetapkan Perusahaan Daerah Bank Pasar Klaten cenderung lebih rendah 
bila dibandingkan dengan menggunakan metode weighted average cost of fund 
concept. Diharapkan Perusahaan Daerah Bank Pasar Klaten mempertimbangkan 
perhitungan tingkat suku bunga kredit dengan menggunakan metode weighted 
average cost of fund concept didalam menetapkan tingkat suku bunga kreditnya. 

 
                                                                         


