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INTISARI (ABSTRAKSl) 

Dalam kondisi perekonomian Indonesia yang semakin tidak menentu akan 
berdampak pada dunia bisnis perbankan. Kondisi moneter yang dernikian, memmtut 
kalangan perbankan untuk bekerja lebih efisien dalam mengelola dananya. Apabila 
sebuah bank mengalami rush (penarikan dana secara besar-besaran) secara terus
meneros, maka akan memperkecil tingkat likuiditasnya, sebingga akan mengganggu 
operasional bank. Fungsi dana bagi bank memegang peran utama. Bank. harus 
memusatkan perhatiannya terltadap likuiditasnya, agar bank tersebut dapat survive 
dan bahkan bisa berkembang, sebingga bank barus dapat menghimpun dana sebanyak 
mungkin. 

Peningkatan aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga pada perbankan, dapat 
dijadikan sebagai alat untuk menguIcw- lcinetja manajemen. Salah satu analisis yang 
dipakai adalah analisis performance budget. A:nalisis performance budget merupakan 
suatu analisis yang membandingkan antara rea1isasi dengan anggaran penghimpunan 
dana pihak ketiga dalam bentuk prosentase. Analisis performance budget juga 
mengul.:ur tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga dan periode ke periode. 

Agar analisis yang didapat menjadi efektif, mao dalam kondisi yang tidak 
normaL analisis performance budget menggwtakan data penghimpunan dana pihak 
ketiga dari laporan keuangan triwulanan. Analisis performance budget dengan 
menggunakan data penghimpunan dana pihak ketiga dari laporan keuangan 
triwulanan, dapat diperoleh gambaran yang cukup efektif mengen.ai m.'Ufan kinerja 
pcrusahaan. Analisis performance budget dapat dijadikan sebagai dasar bagi 
perusahaan, apakah perusahaan tersebut layak untuk dipertahankan ataukah tidak 

Penelitian pada Bank X Cabang Pahlawan dengan menggunakan analisis 
performance budget, menunjukkan bahwa Cabang Pahlawan masih dapat 
dipertahankan dan masih tetap survive. Hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya 
angka prosentase realisasi penghimpunan dana pihal: ketiga, serta pertumbuhan dana 
pihak ketiganya. Ini memmjukkan babwa kinetja Bank X Cabang Pahlawan masih 
dapat dikatakan baik. 
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