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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Thesis ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja perbankan Indonesia, khususnya bank yang telah go
public. Pada dasarnya ada dua masalah utama perbankan, yaitu aspek penarikan dana dan aspek penyaluran /
pengelolaan dana. Aspek kedua relatif lebih penting mengingat bahwa prestasi bank ditentukan oleh
kemampuannya memperoleh penghasilan / income dari pengelolaan dana. Masalah pengelolaan dana adalah
masalah pengambilan keputusan penentuan alokasi dana ke beberapa bidang investasi. Islam thesis ini,
berdasarkan data aktual , terdapat tiga bidang alokasi yang dipertimbangkan karena memberikan kontribusi
terbesar sedangkan bidang lainnya relatif tidak signifikan kontribusinya. Adapun tiga bidang alokasi tersebut
adalah aktiva pemberian pinjaman, aktiva surat berharga , dan aktiva penempatan.
Aspek strategis dari alokasi dana adalah eksisensi trade off dalam hal pencapaian tujuan keuntungan,
likuiditas, dan keamanan (safety). Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut berkaitan dengan
ketentuan dalam Paket Februari 1991 yang mengharuskan bank memenuhi standard kinerja tertentu dengan
batas akhir December 1993. Substansi pembahasan thesis ini adalah penentuan kombinasi proporsi dana
yang harus dialokasikan ke tiga bidang alokasi sedemikian rupa sehingga mampu mencapai tingkat ROA (
indikator keuntungan ), LDR ( indikator likwiditas ) dan CAR (indikator keamanan/safety) sesuai ketentuan
Bank Indonesia. Bila ini tercapai berarti alokasi sudah efisien atau optimal.
Untuk mengukur pencapaian efisiensi alokasi, perlu diperbandingkan antara hasil riil dengan hasil potensiil potensiil. Aplikasi program linear goal programming (LGP) memungkinkan untuk menghitung hasil optimal
yang secara teoritis seharusnya bisa dicapai. Keunggulan program LGP adalah kemampuannya untuk
mencapai beberapa tujuan secara simultan, sehingga cocok digunakan sebagai alert analisa dalam thesis ini.
Hasil operasional periode 1989 - 1993 secara rata-rata menunjukkan bahwa sebagian besar bank yang
dijadikan sample telah mampu memenuhi ketentuan standard minimal Bank Indonesia. Namun hasil
komputasi program LGP memberikan indikasi bahwa hasil operasional yang rill masih dibawah potensi
yang sesungguhnya. Dalam kondisi tanpa memberikan prioritas pada salah satu tujuan , menunjukkan hasil
atau tingkat efisiensi yang lebih tinggi bila di bandingkan dengan kondisi pemberian priozitas pada salah
satu tujuan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa bank yang go public belum efisien dalam
mengalokasikan dananya.

