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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan beberapa hal. Selain itu dari hasil penelitian tersebut 

dengan prosedur penetapan tingkat suku bunga deposito pada P.T. Bank X 

Indonesia Kantor Pusat Surabaya dapat memberikan saran agar dapat menjadi 

lebih baik untuk kedepannya. 

5.1 Kesimpulan  

Prosedur penetapan tingkat suku bunga deposito pada P.T. Bank X 

Indonesia Kantor Pusat Surabaya ada beberapa tahap yang harus dilalui 

adalah: 

1. Rapat tim ALCO, dari rapat tim ALCO ini yang memutuskan 

berapa tingkat suku bunga Deposito untuk tiga bulan yang akan 

datang. Dalam rapat tim ALCO ini juga ada beberapa hal yang 

menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat suku 

bunga Deposito. Diantaranya untuk menjadi bahan 

pertimbangan tim ALCO adalah cost of fund dan cost of 

operation.  

2. Persetujuan Manajemen, setelah diadakan rapat tim ALCO 

maka tim ALCO akan memutuskan berapa tingkat suku bunga 

Deposito dan selanjutnya adalah tugas manajemen atau Dewan 

Direksi untuk melakukan penandatanganan surat persetujuan 
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atas keputusan tim ALCO dalam penetapan tingkat suku bunga 

Deposito. 

3. Distribusi Memo Persetujuan, setelah pihak manajemen sudah 

menyetujui keputusan dari tim ALCO selanjutnya adalah 

pendistribusian surat keputusan kepada semua bagian di Bank 

X Indonesia Kantor Pusat Surabaya. 

5.2 Saran  

Setelah melakukan penelitian mengenai prosedur penetapan tingkat suku bunga 

deposito pada P.T Bank X Indonesia Kantor Pusat Surabaya dan melihat beberapa 

kendala yang terjadi di dalam proses penentuan tingkat suku bunga tersebut, maka 

saran-saran berikut diharapkan dapat berguna bagi P.T Bank X Indonesia Kantor 

Pusat Surabaya antara lain: 

a. Bagian Makerting harus bisa memberikan informasi yang detail tentang 

perkiraan penerimaan dana pihak ketiga agar dapat diperkirakan besarnya 

biaya/beban bunga (cost of fund) untuk periode tiga bulan mendatang. 

b. Tim ALCO harus mempertimbangkan kondisi persaingan pasar dana pihak 

ketiga dalam penetapan suku bunga deposito. 

c. Menyediakan SDM yang membantu marketing dan juga tim ALCO untuk 

memantau apa yang terjadi di pasar, sehingga tim ALCO tidak salah untuk 

menentukan tingkat suku bunga deposito. 
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