
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang memegang 

peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam 

mendukung terlaksananya aktivitas usaha di segala sektor. Perbankan 

memiliki porsi yang cukup besar dalam penghimpunan dana masyarakat 

baik berupa tabungan, deposit0 dan giro serta penyediaan dana dalam 

bentuk penyaluran berbagai jenis kredit dan menjadi sarana pendukung 

transaksi lalu lintas pembayaran dan keuangan. Peran perbankan dengan 

kemajuan teknologi serta globalisasi perekonomian semakin berkembang 

dan semakin luas. 

Paket 27 Oktober 1988 (Pakto'88) tentang kemudahan kebijakan 

pemerintah dalam pendirian suatu bank mengakibatkan menjamurnya 

perbankan di lndonesia. Akan tetapi di balik kemudahan tersebut 

membawa ekses negatif dalam tubuh perbankan nasional. Dampak dari 

kebijakan tersebut banyak terjadi praktek-praktek perbankan yang tidak 

sehat yang pada gilirannya hanya menciptakan bank-bank yang 

bermasalah. 

Kondisi ketidaksehatan perbankan nasional diperparah dengan 

adanya krisis ekonomi yang melanda lndonesia sejak tahun 1997 yang 

mengakibatkan' beberapa bank nasional harus dilikuidasi dan masuk 

dalam program Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna 

mendapatkan perawatan dail pemerintah untuk menghadapi kondisi 



ekonomi yang semakin terpuruk. Pemerintah mengambil alih 95 persen 

kepemilikan saham-saham dalam upaya menyelamatkan dan menjamin 

dana masyarakat yang disimpan pada industri perbankan. Hal ini 

disebabkan karena lembaga perbankan mempunyai peranan yang penting 

dalam meningkatkan status perekonomian suatu negara sebagai tulang 

punggung perkembangan bisnis baik secara lokal maupun global. 

Kinerja perbankan sekitar tahun 2000 mulai menunjukkan perbaikan 

dibandingkan dengan masa dua tahun sebelumnya. Salah satu 

penyebabnya adalah telah selesai dilakukan rekapitalisasi perbankan oleh 

pemerintah sehingga bank dapat lebih leluasa menjalankan kegiatan 

operasional bisnisnya baik dalam ha1 penghimpunan dana maupun 

ekspansi kredit. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai salah 

satu bank yang ikut dalam program rekapitalisasi perbankan, terus 

berupaya meningkatkan penghimpunan dana masyarakat (dana pihak 

ketiga) dan meningkatkan penyaluran kreditnya. 

Tabel 1 menggambarkan posisi dana pihak ketiga dan kredit BNI 

beserta bank-bank nasional lainnya dan dana pihak ketiga seluruh industri 

perbankan nasional. Adapun bank-bank lain yang dimaksud adalah Bank 

Mandiri, BRI, BCA, Bank Danamon, Bll, Lippo Bank, BTN, Bank Niaga 

dan Bank Permata. Dari Tabel 1 terlihat bahwa berdasarkan market share 

industri perbankan nasional pada tahun 2003, BNI berada pada posisi 

ketiga baik untuk pangsa pasar dana pihak ketiga maupun pangsa pasar 

kredit. Pangsa pasar BNI untuk dana pihak ketiga yaitu 11,66 persen di 

bawah Bank Mandiri (pangsa pasar 19,54 persen) dan BCA (pangsa 



pasar 13,07 persen). Adapun untuk kredit, pangsa pasar BNI sebesar 

10,57 persen di bawah Bank Mandiri (pangsa pasar 16,74 persen) dan 

BRI (pangsa pasar 10,85 persen). 

Selanjutnya untuk tingkat interest income, net interest dan net profit 

dapat dilihat pada Tabel 2 yang menggambarkan posisi BNI dengan bank- 

bank lainnya yang menggambarkan kinerja operasional bank tersebut 

selama Tahun 2002 dan Tahun 2003. Adapun bank-bank yang dimaksud 

adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Bank Danamon, Bll, Lippo Bank, 

BTN, Bank Niaga dan Bank Permata (PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk, 2004). 



Merujuk Tabel 2 di atas, untuk persentase nilai pertumbuhan 

interest income pada tahun 2002-2003 terlihat bahwa hampir semua bank 

bernilai negatif termasuk BNI yaitu sebesar -8,97 persen kecuali Bank 

Permata yang terbesar dengan nilai persentase sebesar 52,38 persen, 

disusul BRI dengan persentase sebesar 11,85 persen dan BII dengan nilai 

persentase sebesar 6,45 persen. Kemudian untuk persentase fee based 

income, tergambar bahwa hampir semua bank bernilai positif kecuali BTN 

dengan nilai persentase -33,33 persen. Adapun untuk persentase 

pertumbuhan net profit terlihat bahwa BNI mempunyai nilai pertumbuhan 

sebesar - 68 persen yang mengindikasikan bahwa net profit Tahun 2003 

lebih kecil dibandingkan dengan Tahun 2002. 

Secara umum dapat disimpulkan, bahwa kondisi perbankan di 

Indonesia semakin mernbaik. Begitu pula kinerja BNI yang menunjukkan 

perkembangan yang cukup baik, walaupun di tahun 2003, laba bersih 

BNI turun 68 % dibandingkan dengan laba bersih 2002, namun total aktiva 



Tahun 2003 mencapai Rp. 131,5 trilyun, meningkat dari total aktiva 2002 

yang sebesar Rp. 125,6 trilyun. Berdasarkan total aktiva tersebut, kredit 

yang diberikan di Tahun 2003 pun meningkat dibanding tahun 2002 yaitu 

Rp. 37.9 trilyun di Tahun 2002 menjadi Rp. 46,3 trilyun di akhir Tahun 

2003, sedangkan untuk total dana pihak ketiga yang mencapai Rp. 105,2 

trilyun, meningkat dari Tahun 2002 yang sebesar Rp. 99,5 trilyun. 

Peningkatan kredit dan dana pihak ketiga berdampak terhadap 

meningkatnya rasio LDR (loan to deposit ratio) yaitu menjadi 44.09 % dari 

39 % di Tahun 2002. Rasio kecukupan modal (CAR) juga meningkat 

menjadi 18,16 % dari 15,94 % di Tahun 2002. Selain itu NIM (Net Interest 

Margin) meningkat menjadi 4.33 % di akhir tahun 2003 dari 3,40 % di 

tahun 2002, adapun untuk rasio CIR (cost income ratio) juga menunjukkan 

indikasi yang membaik yaitu dari 48,21 % di Tahun 2002 menjadi 47,53 % 

di akhir Tahun 2003. 

Melihat kondisi perekonomian yang semakin membaik dan 

berdampak terhadap kondisi perbankan Indonesia membuat setiap bank 

harus meningkatkan kinerjanya dalam menghadapi tantangan di tahun- 

tahun mendatang. Salah satu faktor yang menunjukkan keberhasilan bank 

dalam kancah persaingan adalah dari kemampuannya dalam memobilisasi 

dana masyarakat untuk dikelola dalam bentuk simpanan. Pandangan di 

atas muncul mengingat peran bank adalah sebagai financial intermediary, 

yaitu sebagai perantara yang mempertemukan surplus unit (pihak yang 

kelebihan dana) di satu pihak dan deficit unit (pihak yang membutuhkan 

dana) di pihak lain. 



1.2. Perurnusan Masalah 

PT. Bank Negara lndonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu bank 

yang termasuk pelaku persaingan antar bank dalam menghimpun dana 

menyadari bahwa tingkat suku bunga yang kompetitif merupakan salah 

satu indikator penarik minat rnasyarakat untuk menghimpun dana 

masyarakat sehingga diperlukan suatu kebijakan penetapan tingkat bunga 

dana yang tepat oleh PT. Bank Negara lndonesia (Persero) Tbk. Selain 

tingkat suku bunga, indikator lain yang membuat masyarakat ingin 

menyimpan dananya pada bank adalah tingkat kepercayaan kepada bank, 

promosi yang dilakukan oleh bank, fasilitas yang diberikan oleh bank, 

jumlah kantor cabang dan kemudahan pelayanan (ATM). 

Dengan penetapan tingkat bunga dana yang tepat diharapkan 

dapat dihimpun dana pihak ketiga (dana masyarakat) dengan komposisi 

yang baik sehingga dapat menghasilkan biaya dana (cosf of fund) rendah 

yang pada akhirnya diharapkan dapat mencapai profitabilitas PT. Bank 

Negara lndonesia (Persero) Tbk yang optimal. Tabel 3 menunjukkan dana 

masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank-bank di lndonesia periode 

Desember 2004. Dari Tabel tersebut dapat dilihat, pada kelompok Bank 

Pemerintah dimana suku bunga dana yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelompok Bank Swasta Nasional ternyata dapat menghimpun 

dana pihak ketiga yang lebih besar. Perbandingan ini dapat dilakukan 

karena saat ini kedua kelompok bank tersebut rata-rata memiliki jumlah 

kantor cabang yang cukup banyak, dan jumlah jaringan serta fasilitas ATM 

yang banyak pula. 



Tabel 3.Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan Suku Bunga Dana 
Berdasarkan Kelompok Bank, Periode Desernber 2004 (Rp. 
Milyar) 

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa nampir sexus 

kelompok bank kecuali kelompok Bank Pembangunan Daerah, posisi 

dana pihak ketiga yang terbesar adalah deposito (rupiah + VA). Hal ini 

disebabkan karena tingkat suku bunga deposito lebih besar dari pada 

tingkat suku bunga dana lainnya. Posisi dana pihak ketiga PT. BNI 

(Persero) Tbk juga didominasi oleh deposito baik deposito rupiah maupun 

deposito valuta asing yang merupakan dana mahal. Melihat kondisi 

tersebut, sebenarnya sudah tepatkah tingkat suku bunga dana pihak 

ketiga PT. BNI (Persero) Tbk selama ini. Untuk menjawab ha1 itu perlu 

dilakukan suatu penelitian yang mengkaji "Analisis Pengaruh Tingkat 

Bunga Dana Pihak Ketiga Terhadap Posisi Dana Pihak Ketiga pada. PT. 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk". 

Berdasarkan penjelasan permasalahan yang ada, maka 

perumusan rnasalah pada penelitian ini meliputi antara lain : 

Bank Pemerinlall 
141.048.00 4.72 128,919.00 6.98 21,197.00 0.53 pFwi Bank Swasta 
136,627.00 4.01 178,225.00 7.39 18,598.00 2.40 

Bank Asing 8 
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1. Bagairnana kondisi posisi dana pihak ketiga, tingkat suku bunga dana 

pihak ketiga dan Cosf of Fund PT. BNI (Persero) Tbk ? 

2. Seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga dana pihak ketiga 

terhadap posisi dana pihak ketiga PT. BNI (Persero) Tbk? 

3. Bagairnana kebijakan penetapan tingkat bunga dana pihak ketiga 

sehingga dapat rnenghasilkan kornposisi dana pihak ketiga yang 

optimal ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisa kondisi posisi dana pihak ketiga, tingkat suku bunga dana 

pihak ketiga dan Cosf of Fund PT. BNI (Persero) Tbk 

2. Menganalisa pengaruh tingkat suku bunga dana pihak ketiga terhadap 

posisi dana pihak ketiga PT. BNI (Persero) Tbk 

3. Merekornendasikan kepada rnanajernen rnengenai penetapan tingkat 

suku bunga dana pihak ketiga yang dapat rnengoptirnalkan kornposisi 

dana pihak ketiga PT. BNI (Persero) Tbk. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat rnenjadi bahan pertirnbangan 

bagi pengelola aset dan liabilitas PT. BNI (Persero) Tbk untuk 

pengarnbilan keputusan dalarn rangka penetapan tingkat suku bunga 

dana yang dapat rnenghasilkan kornposisi dana pihak ketiga yang 

rnerniliki cost of fund yang rendah. Selain itu penelitian ini diharapkan 



dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lanjutan lainnya dalam 

bidang manajernen dana bank. 

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana dan wahana 

pembelajaran dan wahana mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang 

selama ini didapat dan mencoba mengaplikasikan teori yang telah 

diperoleh selama kuliah di Sekolah Pasca Sarjana Magister Manajemen 

Agribisnis IPB. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dititikberatkan pada pengkajian tingkat 

suku bunga dana pihak ketiga terhadap posisi dana pihak ketiga PT. BNI 

(Persero) Tbk. Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari 

masyarakat yang terdiri dari tabungan, deposito berjangka (termasuk 

sertifikat deposito), giro, setoran jaminan, pinjaman yang diterima, dan 

kewajiban segera lainnya. Adapun dana pihak ketiga BNI yang akan dikaji 

dalam penelitian ini dibatasi pada dana tabungan, deposito dan giro 

karena dana-dana tersebut merupakan sumber dana terbesar dan yang 

paling diandalkan oleh bank. 

Penelitian ini berafiliasi dan terfokus pada data-data BNI dalam 

kurun waktu Tahun 2002-2004 dan hasil-hasil penelitian ini merupakan 

kondisi spesifik pada BNI dan tidak dapat digeneralisir. 




