
II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

1. Manajemen Strategi 

Manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk memformulasikan, 

mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas 

fimgsional yang memungkiian suatu organisasi untuk mencapai sasarannya 

(David, 1995). Dalam ha1 ini manajemen strategik memadukan manajemen 

pemasaran, keuanganlakuntasi, sumber daya manusia, produksiloperasi, 

penelitian dan pengembangan serta sistem informasi untuk mencapai 

keberhasilan organisasi. 

Banyak cara dalam proses manajemen strategik, tetapi langkah-langkah 

yang diberikan banyak memiliki kesamaan. Pada intinya proses manajemen 

strategik tersebut mencakup tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Penetapan misi dan tanggung jawab sosial perusahaan 

2. Analisis surnber daya internal 

3. Analisis lingkungan perusahaan 

4. Pengambilan keputusan strategi 

5. Implementasi keputusan strategi 
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6 .  Dukungan infrastruktur 

7. Pemantauan dan feed back 

Menurut Hunger dan Wheelen (1993) dalam perusahaan yang besar 

secara umum terdapat tiga tingkatan strategi, yaitu strategi perusahaan 

(corporate strategy), strategi bisnis (business strategy) dan strztegi fungsional 

(fungsional strategy). 

Strategi perusahaan menggambarkan arah yang menyeluruh bagi suatu 

perusahaan dalam pertumbuhan dan pengelolaan berbagai bidang usaha untuk 

mencapai keseirnbangan produk dan jasa yang diiasilkan. Strategi perusahaan 

dapat berbentuk strategi pertumbuhan (growth strategy) yang mengutamakan 

pengembangan unit bisnis, aset dan profit; strategi stabilitas (stabilility 

strategy) mengutamakan dalam mempertahankan kondisi yang telah dicapai; 

dan strategi penghematan (retrenchment strategy) yang mengutamakan pada 

penghematan dan pengendalian biaya secara keseluruhan. Strategi 

pertumbuhan dapat dilakukan dengan cara konsentrasi yaitu ekspansi dalam 

industri dimana perusahaan saat ini berada melalui integrasi vertikalhorizontal 

dan pertumbuhan dengan diversifikasi, yaitu keluar dari industri diiana 

perusahaan saat ini berada. Diversifikasi ini dapat dilaksanakan dengan dua 

cars, yaitu konsentrasi dimana pengembangan perusahaan yang masih ada 
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keterkaitan dengan industri saat ini dan konglomerasi diiana pengembangan 

industri yang tidak ada keterkaitan dengan industri saat h i .  

Strategi bisnis menekankan pada usaha-usaha peningkatan daya saing 

perusahaan dalam suatu industri atau segmen pasar tertentu. Strategi bisnis 

tersebut antara lain diferensiasi produk, yaitu menghasilkan suatu produk atau 

jasa yang mernliki ciri khas tertentu sehiigga mampu meningkatkan daya saing 

produk yang diiasilkan dalam industri atau pasar. Strategi fungsional dapat 

diidentifikasikan dalam pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, 

produksiloperasi, penelitian dan pengembangan. Menurut Glueck dan Jauch 

(1988), mkajemen strategik merupakan arus keputusan dan tindakan yang 

mengarah pada perkembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang efektif 

untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. 

David (1995) mengemukakan bahwa proses perencanaan strategi meliputi 

tiga tahapan , yaitu formulasi strategik, implementasi strategik dan evaluasi 

strategik (gambar 1). Formulasi strategik meliputi pengembangan rnisi bisnis, 

identifkasi peluang dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan, 

menetapkan sasaran jangka panjang, menyusun altematif strategi dan memilih 

strategi tertentu. Lmplementasi strategi merupakan tahap tindakan dalam 

manajemen strategik yang antara lain menetapkan sasaran tahunan dan 

kebijakan, memotivasi karyawan, mengalokasikan sumber daya secara efektif. 
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Penetapan Misi '7 
Audit Internal Audit Ekstemal 

Evaluasi dan 

C 
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pGkq 
Evaluasi Kine 'a 

Gambar 1. Proses Perencanaan Strategik (David, 1995) 

Evaluasi strategik merupakan tahap akhii dalarn manajemen strategik. 

Terdapat 3 (tiga) kekuatan dalam manajemen strategik yaitu : 

1. Mengevaluasi faktor-faktor internal dan ekstemal yang didasarkan pada 

strategi saat ini 
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2. Mengukur kinerja 

3. Mengadakan perbaikan dari kegiatan yang telah dilaksanakan 

Ketiga kegiatan tersebut dilakukan pada tiga tingkatan hiiarki dalam suatu 

organiasi, yakni pada tingkat perusahaan (corporate), divisilbisnis unit dan 

fungsional. 

Strategi bisnis merupakan sebuah kumpulam program kegiatan yang 

t e r k o o r d i  dengan baik yang ditujukan untuk memperoleh keunggulan 

bersaing secara berkelanjutan dalam jangka panjang (Hax dan Majluf, 1984). 

2. Proses Perencanaan Strategi 

Salah satu aspek dalarn manajemen strategik adalah proses perencanaan 

strategik, yaitu suatu prosedur perencanaan yang dilakukan secara disiplin dan 

terdefmisikan secara baik, bertujuan menyusun strategi secara lengkap disertai 

dengan pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan . Proses perencanaan 

strategik bisnis dipusatkan pada formulasi strategi bisnis dan program-program 

kegiatan. Strategi bisnis merupakan produk akhii dari sebuah proses berpikir, 

didalarnnya tercakup pengembangan lingkungan internal dan eksternal serta 

memerlukan adanya misi bisnis yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Hax dan 

Majluf, 1984). 
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Misi perusahaan merupakan dasar bagi perumusan tujuan dan juga strategi 

dalam perencanaan, sehiigga misi merupakan dasar dan titik tolak dari 

penyusunan rencana. Pada perusahaan-perusahaan kecil umumnya tidak 

mengenal misi secara formal, narnun pada perusahaan besar pernyataan misi 

dietengahkan secara formal dalam pernyataan-pernyataan singkat tetapi 

mengandung arti yang luas. Pernyataan misi perusahaan harus dapat 

memberikan motivasi. Para karyawan merasa senang bahwa pekerjaan mereka 

adalah penting dan bahwa mereka memberikan suatu surnbangan bagi 

kehidupan orang (organisasi). 

Misi bukanlah sesuatu yang tidak dapat diperbaiki atau diubah beberapa 

tahun sekali untuk menanggapi perubahan lingkungan atau berbagai peluang 

baru. Dengan kata lain perusahaan harus meninjau kembali misinya jika 

perusahaan itu kehilangan kepercayaan atau tidak lagi merumuskan suatu 

tindakan optimal bagi perusahaan 

Burhan (1994) menjelaskan bahwa perencanaan strategik memiliki empat 

diiensi , yaitu : 

1. Sifat masa depan dari keputusan sekarang 

2. Proses 
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3. Falsafah 

4. Stnlktur 

Pertama-tama, perencanaan strategik menyangkut jangkauan masa depan 

dari keputusan-keputusan yang dibuat sekarang. Hal ini berarti bahwa 

perencanaan strategik memperhitungkan langkah-langkah yang akan diambil 

oleh seorang manajer sebagai reaksi terhadap berbagai sebab dan akibat 

sepanjang masa tersebut. Perencanaan strategik juga menyajikan langkah 

alternatif yang lebih sesuai dengan perkembangan yang mungkin akan diiadapi 

di masa mendatang. 

Kedua, perencanaan strategik adalah suatu proses. Proses ini diiulai 

dengan menggariskan sasaran-sasaran dari organisasi yang bersangkutan, 

merumuskan strategi dan kebijakan yang diperlukan dan mengembangkan 

rencana-rencana terperinci sesuai dengan strategi demi mencapai ha i l  akhir 

yang diiarapkan. 

Ketiga, perencanaan strategik adalah suatu sikap atau bahkan merupakan 

suatu cara hidup. Sebab, perencanaan merninta suatu kebiasaan dan keharusan 

untuk bekerja berdasarkan perkiaan-perkiraan mengenai masa depan, artinya 

adanya kebulatan tekad untuk selalu merencanakan secara teratur dan 

sistematis sebagai suatu bagian integral dari manajemen. 
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Keempat, perencanaan strategik mengaitkan tiga rencana sekaligus, yaitu 

rencana-rencana strategis, rencana-rencana jangka menengah dan anggaran- 

anggaran jangka pendek serta rencana-rencana operasional. 

Menurut Ansoff (1990) dalam perencanaan strategik masa yang akan 

datang tidak boleh diharapkan sebagai semata-mata peningkatan masa lalu. 

Karena itu analisa tentang prospek perusahaan, analisa persaingan serta analisis 

portofolio strategi sangat diperlukan. Untuk keperluan tersebut dilakukan 

analisis lingkungan internal dan eksternal dari perusahaan. 

3. Analisis Ligkungan Internal 

Pada umumnya semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan 

dalam aspek fungsionalnya, tidak ada yang memiliki kekuatan atau kelemahan 

pada semua bidang fungsionalnya. Aspek fungsional di perusahan seperti,: 

pemasaran, keuangan, akuntasi, produksiloperasi, sumber daya manusia dan 

lain sebagainya (David, 1995) 

a. Pemasaran 

Pemasaran dapat dijelaskan sebagai proses untuk mengantispasi, 

menciptakan dan memenuhi kebutuhan konsumen terhadap produk dan jasa 

yang diinginkan. Ada 9 (sembilan) dasar dari fungsi pemasaran, yaitu : 1) 

analisis konsumen, 2) pembelian, 3) penjualan produkljasa, 4) perencanaan 
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produk dan jasa, 5) harga, 6)  distribusi, 7) riset pemasaran, 8) anilisis 

kesempatan, clan 9) tanggungjawab sosial, 

Memahami fungsi-fimgsi tersebut akan membantu dalam 

mengidentifikasi strategi dan evaluasi terhadao kekuatan dan kelemahan 

aspek pemasaran 

b. Keuangan 

Kondisi keuangan sering menjadi pertimbangan utama dalam 

mengukur posisi bersaing perusahaan. Kekuatan dan kelemahan aspek 

keuangan yang dimiliki perusahaan merupakan ha1 yang penting untuk 

memformulasikan strategi yang efektif. Aspek keuangan dapat dibagi 

menjadi 3 (tiga) fungsi keputusan, yaitu: 1) keputusan investasi, 2) 

keputusan keuangan dan 3) keputusan deviden. 

c. ProduksiIOperasi 

Aspek produkloperasi merupakan semua kegiatan yang 

mentransformasikan input kepada barang clan jasa. Kegiatan produksi 

sering mewakili bagian terbesar dari sumber daya manusia dan modal 

perusahaan. Ada 5(liia) fungsi manajamen operasi yaitu : 1) proses, 2) 

kapasitas, 3) penyimpanan, 4) kemarnpuan kerja dan 5) kualitas. 

Kekuatan dan kelemahan dari 5 ( h a )  fungsi tersebut dapat 

menjadikan keberhasilan atau kejatuhan perusahaan. 
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d. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya menusia adalah salah satu faktor penting untuk bisa 

meriah prestasi sebaik-baiknya bagi perusahaan. Pengembangan sumber 

daya manusia sebagai kegiatan utama agar bisa mencapai tujuan secara 

optimal. Fungsi sumber daya manusia dalam suatu perusahaan amatlah 

penting bagi kelangsungan perusahaan tersebut. Semua aspek fungsional 

seperti pemasaran, keuangan, produksi dan lain-lain akan berhasil apabila 

sumber daya manusia yang mengelola aspek fungsional yang lain memiliki 

kemampuan untuk mengelolanya. 

Analisis' terhadap aspek fimgsional perusahan yang merupakan faktor 

internal dapat memberikan gambaran kekuatan dan kelemahan yang diiiliki 

perusahaan. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

perusahaan dapat menjadi dasar untuk memilii strategi yang tepat clan sesuai 

dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

4. Analisis Struktur Jndustri 

Ligkungan eksternal yang meliputi lingkungan jauh seperti ekonomi, 

sosial, pemerintah dan lain-lain serta lingkungan dekat (industri) mempunyai 

pengaruh yang h a t  dalam menentukan aturan permainan perusahaan. 

Kekuatan-kekuatan di luar industri mempengaruhi semua perusahaan yang ada 
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dalam industri Sebaliiya persaingan dalan industri berakar pada struktur 

ekonomi yang mendasarinya dan berjalan di luar perilaku pesaing-pesaing yang 

ada. 

Analisis industri akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

mengidentifikasi peluang dan ancaman di dalam lingkungan perusahaan 

sebagai fokus mendasar pertama dalam analisis SWOT. Perubahan yang 

terjadi pada liigkungan dapat memberikan dampak pada dunia usaha secara 

keseluruhan, hanya pada bidang usahdidustri tertentu atau pada perusahaan 

tertentu. Dampak tersebut dapat positif berupa peluang untuk pengembangan 

usaha dan dapat pula negatif berupa ancaman terhadap kegiatan usaha atau 

bahkan terhadap eksistensi usaha itu sendiii. 

Porter (1980) menjelaskan bahwa pokok perumusan strategi bersaing 

adalah menghubungkan perusahaan dengan lingkungan yang relevan sangat 

luas. Aspek utama liigkungan adalah industri diiana perusahaan tersebut 

berada dan bersaing. Strategi industri mempunyai pengaruh yang h a t  dalam 

menentukan aturan persaingan dan strategi yang secara potensial tersedia bagi 

perusahaan. Analisis s t r u h  merupakan penunjang fundamental untuk 

menentukan posisi relatif perusahaan yang kemudian dapat digunakan untuk 

merumuskan strategi keunggulan bersaing. Dalam jangka panjang suatu 

perusahaan akan mampu bertahan jika berhasil mengembangkan strategi untuk 
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menghadapi lima kekuatan yang berbentuk suatu struktur persaingan dalam 

industri yang terdiii dari persaingan diantara perusahaan dalam industri, 

ancaman dari masuknya pendatang baru, ancaman dari produk substitusi, 

kekuatan tawar menawar pemasok dan kakuatan tawar menawar pembeli. 

Struktur persaingan tersebut seperti pada gambar 2. 

a. Ancarnan Pendatang baru 

Pendatang baru pada suatu industri membawa kapasitas baru, keinginan 

untuk merebut bagian pasar, serta seringkali juga surnberdaya yang besar. 

Akibatnya harga dapat menjadi turun atau biaya membengkak sehiigga 

mengurangi kemampulabaan. Ancaman masuknya pendatang baru ke dalam 

industri tergantung pada rintangan masuk yang ada, digabung dengan reaksi 

dari para pesaing yang sudah ada yang dapat diperkirakan oleh pendatang baru. 

Jika rintanganlhambatan masuknya pendatang baru besar, sepertinya adanya 

perlawanan yang keras dari industri yang sudah ada, maka ancaman masuknya 

pendatang baru akan rendah. Ada 6 (enam) rintangan masuk pendatang baru 

yaitu 1) Skala ekonomi, 2) Kebutuhan modal, 3) Biaya beralih pemasok, 4) 

Akses ke saluran distribusi, 5) Biaya tak menguntungkan terlepas dari skala, 6 )  

Kebijakan pemerintah. 
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b. Ancaman Produk Pengganti 

Semua perusahaan dalam suatu industri bersaing dalam arti yang luas 

dengan industri-industri yang menghasilkan produk pengganti. Produk 

pengganti membatasi laba potensial dari industri dengan menetapkan harga 

pagu yang &pat diberikan oleh perusahaan dalam industri. Senakin menarik 

harga yang ditawarkan produk pengganti, makii ketat pembatasan laba 

industri. 

Produk-produk pengganti yang perlu mendapatkan perhatian besar adalah 

produk-produk yang 1) mempunyai kecenderungan untuk memiliki harga atau 

prestasi yang lebih baik ketimbang produk industri, atau 2) diiasilkan oleh 

industri yang berlaba tinggi. 

c. Kekuatan Tawar Menawar Pembeli 

Pembeli bersaing dengan industri dengan cara memaksa harga turun, 

tawar menawar untuk mutu yang lebih tinggi dan pelayanan yang lebii baik, 

serta berperan sebagai pesaing satu sama lain. 

Kelompok pembeli disebut kuat apabila teljadi seperti 1) kelompok pembeli 

terpusat, 2) Produk yang dibeli merupakan bagian terbesar dari pembeli, 3) 

produk yang dibeli adalah produk standar, 4) Biaya peralihan pembeli kecil, 5) 
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Pembeli mendapatkan laba yang kecil, 6 )  Pembeli mempunyai informasi 

lengkap. 

d. Kekuatan Tawar Menawar Pemasok 

Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar menawar terhadap para 

peserta industri dengan mengancam akan menaikkan harga atau menurunkan 

mutu produk yang dibeli. Kelompok pemasok diiatakan kuat jika terjadi hal- 

ha1 berikut : l) Para pemasok didominasi oleh beberapa perusahaan, 2) 

Pemasok tidak menghadapi produk pengganti lain yang dijual kepada industri, 

3) Produk pemasok merupakan input penting bagi pembeli. 

e. Tingkat Persaingan Diantara Pesaing yang ada 

Persaingan terjadi karena satu atau lebih pesaing merasakan adanya 

tekanan atau meliiat peluang untuk memperbaiki posisi. Beberapa bentuk 

persaingan, khususnya harga sangat tidak stabil dan sangat mungkin membuat 

keadaan industri memburuk dari sudut pandang kemampulabaan. Penurunan 

harga dengan mudah dan cepat ditandingi oleh lawan. 

Persaingan yang tajam merupakan akibat dari sejumlah faktor-faktor yang 

saling berinteraksi. Faktor-faktor tersebut, yaitu 1) Jumlah pesaing, 2) 

Pertumbuhan industri, 3) Biaya tetap, 4) Biaya peralihan d m  5) Penambahan 

kapaistas 

http://www.mb.ipb.ac.id



Ancaman 

Tingkat Persaingan 
Menawar Pemasok Diantara Pesain Menawar Pembeli 

Gambar 2. Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri 

Menurut Porter (1980), untuk menanggulangi kelima kekuatan persaingan 

tesebut dapat digunakan pendekatan srtategik generik yang secara potensial 

akan berhasil untuk mengungguli perusahaan dalam industri. 

Hax dan Majluf (1984) menjelaskan bahwa posisi suatu perusahaan dalam 

lingkungan persaingan industri dipengaruhi oleh dua kurnpulan faktor-faktor 

utama, yaitu : 

1. faktor-faktor yang menentukan keatraktifan industri yang diukur terutama 

dari prospek kemarnpulabaan dalarn jangka panjang 

2. Faktor-faktor yang menentukan keunggulan relatif dari bisnis terhadap para 

pesaing dalam industri. 
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Kelompok faktor yang pertama merupakan faktor eksternal dan tidak dapat 

diiontrol oleh perusahaan. Sedangkan faMor kedua merupakan faktor internal 

yang dapat diiontrol perusahaan 

5. Analisis Situasi Perusahaan 

Analisis situasi peerusahaan suatu cara untuk mendapatkan gambaran 

lingkungan strategis perusahaan dan kegiatannya yang ditinjau dari aspek 

internal dan ekstenal yang diiiliki perusahaan. Analisis situasi akan 

menghasilkan identifiasi bagi kemampuan khusus yang dimiliki perusahaan 

dan cara yang lebih dalarn penggunaaqnya. 

Salah satu metode yang banyak dan dapat digunakan untuk menganalisa 

situasi perusahaan adalah analisa SWOT (strength, weakness, opportunity, 

trheat) atau lebih diienal sebagai analisis kekuatan dan kelemahan dari segi 

internal serta peluang dan acaman dari segi eksternal. 

Analisis SWOT meruapakan salah satu metodologi analisis untuk menyusun 

perencanaan strategik perusahaan. Hasil analisis SWOT lebih bertujuan 

memberikan gambaran posisi perusahaan secara keseluruhan. 

Menurut David (1995), matrik SWOT merupakan alat analisa yang 

penting untuk mengembangkan strategi dari kombinasi faktor internal 

perusahaan, terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan dan 
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faktor eksternal yang terdiii dari peluang dan ancaman yang diiadapi 

perusahaan. Hasil kombiiasi keempat faktor tersebut, yaitu strategi kekuatan 

dan peluang (SO strategy), strategi kelemahan dan peluang (WO strategy), 

strategi kekuatan dan ancaman (ST strategy) dan strategi kelemahan dan 

ancam& (WT strategy). Matrik analisis SWOT dibentuk melalui tahap sebagai 

berikut : 

I .  Memasukan data ke dalam sel peluang 

2. Memasukan data ke dalam sel ancaman 

3. Memasukan data ke dalam sel kekuatan 

4. Memasukan data ke dalam sel kelemahan 

5. Menghubungkan data kekuatan dan kelemahan sehiigga menghasilkan 

strategi kekuatan dan peluang (SO) 

6. Menghubungkan data kelemahan dan peluang sehingga menghasilkan 

strategi kelemahan dan peluang (WO) 

7. Menghubungkan data kekuatan dan ancaman sehingga menghasilkan 

strategi kekuatan dan ancaman (ST) 

8. Menghubungkan data kelemahan dan ancaman sehiigga menghasilkan 

strategi kelemahan dan ancaman(WT) 

Menurut Pearce dan Robiison (1991) bahwa analisis SWOT merupakan 

identifikasi sistimatis dari faktor internal dan eksternal serta strategi 
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digambarkan dengan keterkaitan antara faktor-faktor tersebut. Hal ini dengan 

asumsi perusahaan tersebut dapat memaksimumkan kekuatan dan peluang serta 

meminiiumkan kelemahan dan ancaman yang ada. 

6. Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (1993) bahwa laporan keuangan merupakan alat yang 

sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi 

keuangan dan hasil-hail yang telah dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode 

atau lebih dan dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan 

mendukung keputusan yang diambil. 

Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari hubungan- 

hubungan dan tendensi atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan 

dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. 

Ada dua metode analisis pembandigan laporan keuangan yang 

digunakan yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal 

adalah analisis dengan mengadakan perbandigan laporan keuangan untuk 

bebhapa periode sehiiga akan dietahui perkembangannya. Sedangkan 

metode analisis vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya 
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satu periode dengan membandiigkan antara pos yang satu dengan pos yang 

lainnya sehiigga akan diietahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat 

itu. Teknii analisis yang digunakan dalam analisis laporan keuangan, yaitu 

analisis trend laporan keuangan dan analisis persentase per komponen. 

Analisis trend laporan keuangan adalah analisis yang membandiigkan 

pos-pos laporan keuangan untuk beberapa periode dengan menggunakan tahun 

dasar. Untuk menganalisis laporan keuangan yang lebih dari tiga tahun 

digunakan angka index dan semua data laporan keuangan yang dianalisis 

diiubungkan dengan angka index yang dinyatakan dalam persentase. Dengan 

menganalisis laporan keuangan untuk jangka waktu lebii dari tiga tahun akan 

diietahui kecenderungan (trend) dari posisi keuangan yang telah dicapai oleh 

perusahaan, apakah menunjukkan trend yang tetap, meningkat atau bahkan 

menurun. 

Analisis persentase perkomponen adalah analisis yang membandiigkan 

dan mencari hubungan pos-pos dalam laporan keuangan dari suatu periode 

yang sama. Kegunaan lain adalah untuk menghindari kesalahan dalam menarik 

kesimpulan apabila terjadi kenaikan/penurunan nilai dalam pos laporan pada 

periode berikutnya (Munawir, 1993) 

Hansen dan Kent (1992) menjelaskan bahwa rasio keuangan secara 

mum dapat 
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dibagi menjadi tiga yaitu : 

1. Rasio l i id i tas ,  mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya yang hams segera dipenuhi 

2. Rasio leverage, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Rasio profitabilitas, mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasikan 

laba 

B. Kerangka Pemikiran 

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan suasana kondusif 

bagi dunia usaha dalarn upaya mendorong peningkatan ekspor, maka peranan 

industri perbankan sebagai salah satu satu lembaga pembiayaan yang salah 

satu tugasnya menghimpun dana masyarakat dan kemudian disalurkan kembali 

dalam bentuk kredit berkembang dengan pesat seiring dengan meningkatnya 

laju pembangunan nasional. 

Perubahan lingkungan memerlukan pengamatan yang cermat, khususnya 

kemungkinan-kemungkiian perubahan untuk waktu yang akan datang. 

Perusahaan yang dapat memperkirakan kemungkinan perubahan ligkungan 

dengan lebii tepat dan mengantisipasinya dengan lebii baik akan sekaligus 

memiliki posisi bisnis yang lebih kuat dibandingkan dengan pesaing- 
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pesaingnya. Melihat ke masa depan merupakan suatu upaya untuk memahami 

dan menilai kemungkiian implikasi-implikasi kebijakan serta strategi sekarang 

untuk masa datang. Melihat ke masa depan juga berarti mengingatkan kita 

akan apa yang harus dilakukan pada saat sekarang untuk dapat mempersiapkan 

apa yang ingin kita capai untuk masa yang akan datang. 

Sebagai langkah awal yang harus dilakukan perusahaan (bank) adalah 

mengevaluasi misilmenetapkan misi yang diemban perusahaan. Pemyataan 

misi akan menentukan arena persaingan diiana perusahaan tersebut beroperasi 

dan bagaimana menentukan alokasi sumber-sumber yang sesuai permintaan. 

Namun yang lebih penting misi merupakan cita-cita atau faktor pendorong 

perusahaan serta merupakan dasar bagi penyusunan perencanaan strategik. 

Dalam mengevaluasi misi perusahaan, apakah misi tersebut masih relevan 

terhadap kondisi saat ini clan yang akan datang maka top manajemen 

perusahaan harus dapat menentukan harapan-harapan yang ingin dicapai 

perusahaan untuk masa yang akan datang. Sehingga penetapan misi nantinya 

dapat menampung harapan-harapan yang ingin dicapai. 

Semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak terhadap perusahaan, 

seperti pemilik, karyawan, masyarakat dan pemerintah (stakeholders) 

menginginkan keuntungan dari kegiatan operasi perusahaan tersebut. Oleh 

karena itu harus dianalisis kondisi internal maupun eksternal perusahaan 
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sehiigga memberikan kepuasaan kepada stakeholders. Kajian terhadap 

internal dan eksternal perusahaan dapat mengetahui diiana posisi perusahaan 

berada. Analisis internal terhadap profitabilitas, produktivitas, pemasaran, 

sumber daya manusia dan lain-lain dapat memberikan gambaran pa& 

perusahaan mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Sedangkan 

analisis eksternal (idustri) terhadap tingkat pesaingan diantara pesaing, 

ancaman produk pengganti, ancaman pendatang baru, kekuatan tawar menawar 

pembali dan kekuatan tawar menawar pemasok dapat menunjukan bagaimana 

peluang dan ancaman pada industri tersebut (perbankan). 

Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan serta peluang dan 

ancaman yang ada maka ditetapkan sasaran jangka panjang (5 tahun) 1997 - 

2001 dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal. 

Bank CIC sebagai salah satu bank yang lahir setelah kebijakan Pakto 

1988, yaitu tepatnya 1 Mei 1990 dituntut untuk dapat terus tumbuh dan 

berkembang sebagai bank yang sehat dan tangguh, sehingga dapat memberikan 

kepuasan kepada stakeholders. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah 

dengan mengkaji ulanglmenyusun perencanaan strategik sebagai akibat 

perkembangan lingkungan bisnis yang semakin diiamis seperti perkembangan 

pasar, teknologi, tuntutan masyarakat clan lain-lain. Secara sistematis kerangka 

pemikiran &pat diliiat pada gambar 3. 
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Gambar 3. Kerangka Pemikiian Geladikarya 

Misi Bisnis 

Analisis Internal 

1. Keuangan 

2. Pemasaran 

3. Sumber daya manusia 

4. Logistik 
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1. Tigkat persaingan diantara 

pesaing yang ada 
2. A n m a n  produk pengganti 
3. Ancaman pendatang baru 
4. Kekuatan t a w  menaw 

pembeli 
5. Kekuatan t a w  menawar 

pemasok 

Peluang& Ancaman 

v 

Menetapknn Sasaran 
Jangka Panjang P 

Pemilihan Strategi 

Sasaran Tahunan 
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A. Lokasi dan Waktu Geladikarya 

Geladikarya akan dilakukan di kantor pusat Bank. CIC di jalan 

Fatrnawati, Jakarta, selama kurang lebih dua bulan @lei - Juni 1997). Jadual 

kegiatan geladiarya dapat dilihat pada lampiran 1. 

B. Jenis dan Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam geladiarya ini adalah metode studi kasus 

agar diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai objek penelitian. 

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terhadap pihak manajemen 

p e ~ ~ ~ h k I a I I  maupun yang telah tersedia meliputi : 

Data laporan keuangan 

Data sumber daya manusia, pendidkan, turn over, sistim karir. 

Jenis produk, kegiatan promosi, pertumbuhan pasar 

Data jumlah kantor 

Data jumldjenis nasabah 

Sedangkan pengambilan data dilakukan tidak hanya di pemsahaan melainkan 

juga.terhadap instansi yang berkaitan terhadap objek penelitian seperti Bank 

Indonesia, BPS, dan lain-lain meliputi : 
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Produk domestik bruto 

Suku bunga 

Tigkat  pertumbuhan industri 

Market share dana, kredit 

Jumlah bank 

dan lain-lain 

C. Pengolahan Data 

Data yang d i i p u l k a n  terdiri dari data kuntitatif dan kualitatif yang akan 

disajikan dalam bentuk tabel untuk keperluan analisa deskriptif. 

D. Analisis Data 

1. Analisis Trend 

Metode ini digunakan untuk perarnalan yang bersifat kuantitaif. Cara ini 

dilakukan melalui metode statistik dengan menderetkan data dari waMu ke 

waktu. 

Persamaan garis trend linearnya adalah: 

Y = a + b X  

Y = nilai trend dana 

X = Tahun (waktu) 
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Untuk mencari nilai parameter a dan b digunakan rumus : 

a =  EY/n  b =  EXYIEX' 

n = banyaknya seri data 

Peramalan dilakukan terhadap luas pasar kredit industri perbankan tahun 1997 

- 2001 dalarn rangka memproyeksikan luas pangsa pasar kredit Bank CIC yang 

hendak dicapai selama 5 tahun (1997 - 2001) dengan melihat perkembangan 

tahun sebelumnya. 

2. Analisis SWOT 

Langkah pertama dalam melakukan analsis SWOT adalah dengan 

menganalisa liigkungan internal dan ekstemal yang diiadapi Bank CIC. 

Penentuan suatu faktor menjadi kekuatan atau kelemahan serta peluang atau 

ancaman berdasarkan hasil wawancara/diskusi dengan pihak manajemen yang 

terdiri dari 3 orang Kepala Divisi dan 1 orang Kepala Cabang serta hasil 

analisis SWOT yang sudah ada diperusahaan. Dari hasil wawancara dan 

analisis SWOT yang sudah ada, kemudian penulis melakukan penilaian sendiri 

(judgment) terhadap faktor-faktor tersebut. 
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IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Riwayat Singkat Perseroan 

Perseroan didiiikan di Jakarta dengan nama PT. Bank Century Intervest 

Corporation berdasarkan Akta Pendiian No. 136, tanggal 30 Mei 1989 yang 

dibuat dihadapan Lina Laksmiwardhani, S.H. Akta tersebut telah memperoleh 

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Swat 

Keputusan No. C2-6196.HT.Ol.Ol.TH.89, tanggal 12 Juli 1989 clan didaftarkan 

dalam Buku Register pada Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan di bawah No. 284/Not?1991/PN.JKT.SEL tanggal 2 Mei 1991, serta 

diurnumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36, tanggal 4 Mei 

1993, Tambahan No. 1959. Selanjutnya mengalami beberapa perubahan, yang 

terakhir dengan Akta No. 310 tanggal 28 Pebruari 1997 yang dibuat oleh 

Buntario Tigris Darmawa, NG, SH, pengganti dari Rachmat Santoso, SH, 

Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman 

Republii Indonesia dengan Surat Keputusan NO. C2-2128.HT.01.04.TH.97 

tanggal 27 Maret 1997. 

Perseroan mendapatkan izin usaha sebagai bank umurn berdasarkan 

persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Swat Keputusan 

No. 462LKMK.01311990, tanggal 16 April 1990. Kedudukan kantor pusat 
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perseroan berada di Jakarta. Perseroan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 

1990. 

Pada tahun 1993, Perseroan diiyatakan memenuhi syarat untuk 

ditingkatkan statusnya menjadi Bank Devisa berdasarkan Keputusan Direksi 

Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No. 26/5/KEP/DIR, tanggal 22 April 

1993. Perseroan ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara dengan 

Swat Keputusan Menteri Keuangan No. S-283/MK.03/1994, tanggal 30 April 

1994. Pada bulan Juni 1997 Bank CIC menjual saharnnya sebesar 70 juta 

lembar saham(30%) di Pasar Modal dengan nilai nominal persaham Rp 500. 

Hasil dari penjualan saham, 70% akan digunakan untuk meningkatkan 

portofolio kredit, sedangkan sisanya 30% akan digunakan untuk investasi 

menambah jaringan cabang clan pengembangan sistem informasi dan teknologi. 

Komposisi permodalan dan k e p e m i l h  sahan Perseroan berdasarkan 

Akta Berita Acara PT. Bank Century Intervest Corporatioan No. 307 

sebagairnana dinyatakan dalam Akta Jual Beli Saham No. 308 keduanya dibuat 

pada tanggal 28 Pebruari 1997 oleh Buntario Tigris Darmawa, NG, SH adalah 

sebagai berikut : 
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Berdasarkan Akta Berita Acara PT. Bank Century Intervest Cosrporation No. 

310 tanggal 28 Pebruari 1997, yang dibuat diiadapan Buntario Tigris 

No 

1. 

2. 

3. 

Darmawa, NG, SH, susunan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan adalah 

Pemegang Saham 

PT. Century Mega 
Investido 

PT. Century Super 
Investindo 

PT. Aditya Reksa 
Utama 

Jumlah 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 

sebagai berikut 

Jumlah 
Saham 

80.000.000 

48.000.000 

32.000.000 

160.000.000 

Komisaris 

Komisaris Utama 

Komisaris 

Komsaris 

Komisaris 

Komisaris 

Nilai Nominal 
Saham (Rp) 

500 

500 

500 

Deddi Anggadiredj a 

Anwary Surjaudaja 

Hindarto Hovert Tantu;ar 

AliSutanto 

Mohamad Zen Hasbulah 

Jumlah nilai 
Nominal (Rp) 

40.000.000.000 

24.000.000.000 

16.000.000.000 

80.000.000.000 

Persentase 
Kepemilikan 

49,88 

30,12 

20.00 

100,OO 

- 
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Direksi 

Direktur Utama 

Direktur 

DireMur 

Direktur 

Robert Tantular 

Poerwanto Kamsdjadi 

Marlatu Laurence Leleury 

Anthony Chandra Kartawiria 

B. Organisasi dan Manajemen 

Pengelolaan operasional Bank CIC dipimpin oleh seorang Direktur Utama 

dan 3 (tiga) orang Direktur Bidang. Sesuai dengan struktur organisasi yang 

berlaku saat ini, maka Direksi menapatkan pengarahan pembinaan dan 

pengawasan dari Dewan Komisaris. Masing Direktur mempunyai diiektorat di 

bidang tugasnya dan dalam operasional sehari-hari dibantu oleh beberapa 

divisi. 

Struktur organisasi Bank CIC yang berlaku sampai saat ini sebagai berikut : 

1. Direktur Utama 

Menggkordinasikan anggota Direksi lainnya disamping membawahi 4 

(epat) divisi : 

a. Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha 

b. Divisi Pengembangan dan Pembinaan Surnber Daya Manusia 

C. Divisi Umum dan Admiiistrasi Personalia 

d. Satuan Kerja Audit Intern 
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2. Direktur Operasi dan Teknologi, membawahi 2 (dua) divisi : 

a. Divisi Operasi 

b. Divisi Teknologi 

3. Direktur Treasury dan International Banking, membawahi 2 (dua) divisi : 

a. Divisi Treasury 

e. Divisi International Banking 

4. Direktur Kredit, membawahi 3 (tiga) divisi : 

a. Divisi Legal dan Administrasi Kredit 

b. Divisi Kredit I 

c. Divisi Kredit I1 

Para Direktur dan Kepala Divisi mempunyai tanggung jawab kelancaran 

diiektorat serta divisi masing-masing. Direktur beserta beberapa kepala divisi 

juga mempunyai tanggung jawab pembinaan cabang-cabang berdasarkan 

wilayahnya. 

C. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang amat penting, merekalah 

yang selama ini berada di balik setiap kesuksesan Bank CIC. Menghasilkan 

sesuatu yang lebih baik walau hanya sedikit akan melahirkan prestasi yang 

lebih meningkat. Itulah yang diyakini oleh segenap jajaran Bank CIC. Oleh 
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karenanya untuk pengembangan sumber daya manusia, Bank CIC 

menyediakan kesempatan pendidikan khusus untuk para calon karyawan tetap 

yang dididi  secara profesional oleh tenaga instruktur baik dari dalam maupun 

dari luar Bank CIC. Selain pengembangan sumber daya manusia yang 

berkesinambungan, keberhasilan Bank CIC juga didukung oleh pengaturan dan 

penempatan sumber daya manusia sesuai dengan keahlian clan keterampilan 

masing-masing. Kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidiian yang lain 

baik swasta maupun pemerintah juga telah dilaksanakan antara lain dalam 

bentuk Program Pengembangan Manajemen tingkat menengah. Hal tersebut 

dilaksanakan dalam rangka mencetak calon-calon tenaga pirnpinan, mengingat 

semakin sulitnya mencari tenaga perbankan yang betul-betul handal. Saat ini 

perusahaan mempunyai 508 karyawan. Pertumbuhan jurnlah karyawan dan 

jenjang pendidiian dapat dilihat pada tabel 1 clan 2. 

Tabel 1. Perkembangan jumlah karyawan 1992 - 1996 

Sumber : Bank CIC, 1997a 

1994 

248 

1993 

208 

Kayawanltahun 

Jumlah karyawan 

1992 

127 

1995 

370 

1995 

508 
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Tabel 2. Jenjang pendidiian karyawan 1992 - 1996 

Sumber : Bank CIC, 1997a 

Perusahaan memahami bahwa karyawan merupakan kunci keberhasilkan 

di masa depan. Oleh karena itu perusahaan terns berupaya meningkatkan 

kualitas, produktivitas dm motivasi kerja setiap karyawan melalui program 

kesejahteraan karyawan dan pemberian gaji yang kompetitif. Perseroan telah 

memberikan gaji (upah) di atas upah minimum yang disyaratkan pemerintah 

dan menyediakan berbagai fasilitas antara lain Jaminan Sosial Tenaga Keja 

(Jarnsostek), tunjangan kesehatan beserta asuransinya, bonus, uang insentif, 

tunjangan cuti khusus dan tunjangan hari raya. 

Sesuai kornitmen untuk memberikan kepuasan yang lebih kepada nasabah, 

maka peningkatan profesional dan pengatahuan karyawan merupakan faktor 

yang hams dilakukan melalui program pelatihan baik yang dilakukan oleh 

perusahaan sendiri maupun oleh lembaga perbankan lainnya. 

Secara garis besar program-program tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Inhouse Training dengan instruktur intern. 

Terbagi 2 (dua) jenis yaitu : 

a. Technical training 

b. Managerial training 

2. Inhouse Training dengan instruMur ekstern. 

Terbagi 2 (dua) jenis yaitu : 

a. Tachnical training 

b. Managerial training 

3. On the Job Training, bidang 

a. Operasi 

b. Kredit 

c. Treasury dan International banking 

d. Surnber daya manusia 

4. Eksternal Training 

Pengiriman karyawan untuk mengikuti pelatihan pada lembaga-lembaga 

p e n d i d i  di luar Bank CIC 

D. Kegiatan Usaha 

' Untuk menjalankan usahanya sebagai Bank Umum, perseroan mendapat 

izin dari menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat keputusan No. 
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462/KMK.013/1990 tanggal 16 April 1990. Perseroan selalu memperhatikan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh 

Bank Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perseroan meningkat 

statusnya menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan keputusan Direksi Bank 

Indonesia dengan Swat keputusan No. 26/5/KEP/DIR, tanggal 22 April 1993 

dan Perseroan ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara dengan Swat 

Keputusan Menteri Keuangan No. S-283lMK.0311994 tanggal 30 April 1994. 

Kantor Pusat Perseroan terletak di Jalan. R.S Fatmawati No. 6 Jakarta 

Selatan 12140 dengan jaringan cabang terdii dari 10 (sepuluh) kantor di 

Jakarta, 3 (tiga) kantor di Bali, 1 (satu) kantor di Solo, 1 (satu) kantor di 

Surabaya, 1 (satu) kantor di Karawang, 2 (dua) kantor di Tangerang, 1 (satu) 

kantor di Medan, 1 (satu) kantor di Ujung Pandang dan 1 (satu) kantor di 

Bekasi. 

Seluruh kantor operasional Perseroan telah diasuransikan kepada PT. Zurich 

Insurance. 

Sejalan dengan fimgsinya sebagai bank, perseroan melakukan kegiatan 

usahanya melalui penghimpuna dana masyarakat yang kemudian disalwkan 

dalam bentuk pemeberian kredit baik kepada individu maupun perusahaan, 

melakukan transaksi antar bank serta kegiatan investasi melalui penempatan 

pada instrumen-instrumen yang aman dan menguntungkan. 
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Kegiatan usaha utama Perseroan selaku bank yang terbagi atas 

penghimpunan dana, penempatan atau penyaluran dana dan pendapatan imbal 

jasa (fee based income). 

1. Penghimpunan Dana 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, sumber dana Perseroan 

berasal dari modal sendiri dan penumpukan laba, serta dari penghimpunan dana 

masyarakat melalui giro, tabungan dan deposito berjangka. 

Perseroan selalu menjaga kualitas jasa dan produk yang mampu memberikan 

kemudahan dan kepuasan nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar 

dan kompetitif dalam kaitannya dengan usaha menghimpun dana dari 

masyarakat. Likuiditas selalu dijaga pada tingkat yang aman, dimana sebagian 

dana dari masyarakat tersebut disisihkan dalam bentuk kas dan giro pada Bank 

Indonesia serta cadangan lain yang dapat dicairkan dalam waktu singkat (surat 

berharga dan penempatan antar bank). 

Pengumpulan dana dalam bentuk tabungan, rekening giro, deposito dan 

se r t i f i t  deposito merupakan sumber utama dana pihak ketiga bagi Perseroan. 

Hasil yang diperoleh perusahaan dalam menghimpuan dana masyarakat terns 

mengalami peningkatan. Jika per 3 1 desember 1992 jumlah dana pihak ketiga 

yang dihimpun adalah Rp 93.130 juta, maka pada per 31 Desember 1992 
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meningkat sebesar 33,70 % menjadi Rp 124.514 juta dan pada per 31 

Desember 1994 sudah menjadi Rp 418.692 juta. Penghimpunan dana pihak 

ketiga selama kurun waktu 1992 - 1996 rata-rata turnbuh sebesar 69 %. 

a. Rekening Koran 

Rekening koran merupakan penyimpanan dana masyarakat yang 

termudah penarikannya dan paling l i i d  dalam memperlancar pembayaran 

nasabah yang menyimpan dananya, dana yang dapat d i i i p u n  melalui 

produk ini sebesar Rp. 6.441 juta pada tahun 1992, tahun 1993 t m  

menjadi Rp 6.185 juta, tahun 1994 meningkat menjadi Rp 15.338 juta, tahun 

1995 meningkat menjadi Rp 20.229 dan pada tahun 1996 meningkat menjadi 

Rp 26.725 juta. Selarna tahun 1992 - 1996 rata-rata pertumbuhanya sebesar 

52 %. 

Dana yang d i p u n  dari pihak ketiga selama 5 ( h a )  tahun yaitu pada 

tahun 1992 sebesar Rp. 93.130 juta, tahun 1993 sebesar Rp. 124.514 juta, 

tahun 1994 sebesar Rp. 184.161 juta, tahun 1995 sebesar Rp. 291.153 dan 

pada tahun 1996 sebesar Rp. 418.692 juta.. Sehingga kontribusi rekening 

koran terhadap penghimpunan dana pihak ketiga selama 1992 - 1996 yaitu 

~asing-masing sebesar 7 %, 5 %, 8%, 7%, dan 6%. 
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b. Tabungan 

Dana yang dapat *pun melalui produk ini pada tahun 1992 sebesar 

Rp 16.683 juta, tahun 1993 meningkat menjadi sebesar Rp 21.913 juta, 

tahun 1994 meningkat menjadi sebesar Rp 37.029 juta, tahun 1995 

meningkat menjadi sebesar Rp 64.586 juta dan pada tak~un 1996 sudah 

menjadi Rp 83.373 juta. Selarna tahun 1992 - 1996 rata-rata 

pertumbuhannya sebesar 50,95%. 

Dana yang dihimpun dari pihak ketiga selama 5 (lirna) tahun yaitu 

pada tahun 1992 sebesar Rp. 93.130 juta, tahun 1993 sebesar Rp. 124.514 

juta, tahun 1994 sebesar Rp. 184.161 juta, tahun 1995 sebesar Rp. 291.153 

dan pada tahun 1996 sebesar Rp. 418.692 juta.. Sehiigga kontribusi 

rekening koran dana pihak ketiga selama 1992 - 1996 yaitu sebesar 18 %, 18 

%, 20%, 22%, dan 20%. 

c. Deposito Berjangka 

Simpanan berjangka dalam waktu 1 bulan, ' 3  bulan, 6 bulan dan 12 

bulan baik dalam rupiah maupun dolar Amerika. Dana yang yang d i i i p u n  

melalui produk ini pada tahun 1992 sebesar Rp 51.207 juta, tahun 1993 

meningkat menjadi sebesar Rp 78.548 juta, tahun 1994 meningkat menjadi 

sebesar Rp 117.508 juta, tahun 1995 meningkat menjadi sebesar Rp 200.818 
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juta, dan pada tahun 1996 meningkat menjadi sebesar Rp 301.732 juta. 

Rata-rata pertumbuhan deposito berjangka selama tahun 1992 - 1996 yaitu 

sebesar 56,17%. 

Dana yang di i~npun dari pihak ketiga selama 5 (lima) tahun yaitu pada 

tahun 1992 sebesar Rp. 93.130 juta, tahun 1993 sebesar Rp. 124.514 juta, 

tahun 1994 sebesar Rp. 184.161 juta, tahun 1995 sebesar Rp. 291.153 dan 

pada tahun 1996 sebesar Rp. 418.692 juta.. Sehingga kontribusi deposito 

berjangka terhadap dana pihak ketiga selama 1992 - 1996 yaitu masing- 

masing sebesar 55 %, 63 %, 64%, 69%, dan 72%. 

d. Sertifikat Deposito 

Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas unjuk yang dapat 

diperjualbelikan dengan bunga dibayar di muka. Dana dihimpun melalui 

produk ini pada tahun 1992 yaitu sebesar Rp Rp 18.799 juta, tahun 1993 

turun menjadi sebesar Rp Rp 17.868, tahun 1994 turun menjadi sebesar Rp. 

Rp 14.286 jut% tahun 1995 turun lagi menjadi Rp. 5.520 juta, dan pada 

tahun 1996 meningkat menjadi sebesar Rp 6.862 juta. Selama tahun 1992 - 

1096 sertifikat deposito rata-rata mengalami penurunan sebesar 15,5 1% 

Dana yang diiimpun dari pihak ketiga selama 5 (lima) tahun yaitu pada 

tahun 1992 sebesar Rp. 93.130 juta, tahun 1993 sebesar Rp. 124.514 juta, 

http://www.mb.ipb.ac.id



tahun 1994 sebesar Rp. 184.161 juta, tahun 1995 sebesar Rp. 291.153 dan 

pada tahun 1996 sebesar Rp. 418.692 juta.. Sehingga kontribusi sertifiat 

deposit0 terhadap dana pihak ketiga selama 1992 - 1996 yaitu masing- 

masing sebesar 20%, 14%, 8%, 2%, dan 2%. Perkembangan dana pihak 

ketiga yang d i i i p u n  selama tahun 1992- 996 disajikan pada tabel 3. 

Tabel 3. Perkembangan dana pihak ketiga 1992 - 1996 

Sumber : Bank CIC, 1997b 

2. Penempatan atau Penyaluran Dana 

Sebagai usaha menyalurkan dana kepada masyarakat, perseroan 

menawarkan beberapa fasilitas kredit seperti : 

1.  Kredit modal kerja 

2. Kredit pemilikan rurnah 

3. Kredit investasi 

4. Kredit sindiiasi 
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5 .  Kredit konsumtif 

6 .  Kredit ekspor 

7. Bank Garansi 

8. Letter of Credit & Trust Receipt 

9. Kredit kerjasama 

Aktiva produktiv per 3 1 Desember 1992 - 1996 disajikan pada tabel 4. 

Tabel 4. Perkembangan aktiva produktiv 1992 - 1996 

Perseroan juga melakukan penempatan dana pada bank lain dalam bentuk 

(dalam juta rupiah' 

deposit0 berjangka dan call money. Per 31 Desember 1992 penempatan dana 

Penernpatan pada bank 
lain (bersih) 

Swat-swat berharga 
@ersih) 

Kredit yang diberikan 
@ersih) 

Jumlah aktiva 
produktif 

pada bank lain adalah sebesar Rp 16.250 juta, tahun 1993 sebesar Rp 17.735 

juta, tahun 1994 sebesar Rp 33.050 juta, tahun 1995 sebesar 60.676 juta dan 

1992 

16.250 

8.370 

82.077 

106.697 

pada tahun 1996 sebesar Rp 104.636 juta. 

1993 

17.735 

16.702 

108.341 

142.778 

1994 

33.050 

15.561 

169.398 

218.009 

1995 

60.670 

40.478 

225.829 

326.983 

1996 

104.636 

34.655 

347.166 

486.457 
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Perkembangan kredit menunjukkan angka pertumbuhan dan hasil yang 

memuaskan. Posisi kredit yang diberikan selama 5 ( l i ia)  tahun, yaitu 1992 - 

1996 terus mengalami peningkatan. Apabila pada tahun 1992 kredit yang 

diberikan sebesar Rp 83.304 juta, maka pada tahun 1996 sudah menjadi Rp 

351.426 juta. Rata-rata peningkatan selama 5 (lima) tahun tersebut mencapai 

64,37%. 

Berikut ini pemberian kredit oleh Perseroan menurut jangka waktu, skala usaha 

dan lain-lain : 

a. Kredit menurut jangka waktu 

Selma kurun waktu 1992 - 1996 sebagian besar kredit yang 

diberikandalam jangka pendek (<= 1 tahun) yaitu di atas 60 % dari total 

kredit, sedangkan sisanya 40% kredit diberikan dalam jangka waktu lebih 

dari 1 (satu) tahun. Jangka waktu pemberikan kredit disajikan pada tabel 5. 

Tabel 5. Kredit menurut jangka waktu 

Sumber : Bank CIC, 1997b 
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b. Kredit menurut sektor usaha 

Perseroan dengan memegang teguh prinsip kehatian-hatian pemberian 

kredit, menyebar resiko pemberian kredit kepada sektor usaha yang berbeda 

yang terbagi atas sektor industri, ekspor, perumahan, perdagangan dan lain- 

lain. Jumlah kredit yang diberikan selama tahun 1992 - 1996 mengalami 

naik turun untuk masing-masing sektor. Namun selama 5 ( h a )  tahun 

tersebut sektor perdagangan meNpakatI yang terbesar &lam pemberian 

kredit, yaitu sebesar 33% - 39% dari total pemberian kredit. Perkembangan 

kredit masing-masing sektor disajikan pada tabel 6. 

Tabel 6. Perkembangan kredit henurut sektor ekonomi 

(dalam jutaan Npiah 
Sektorlth 

Total 

1992 

Surnber : Bank CIC, 1997b 

83304 

1993 

100 

1994 

110198 

1995 

100 

1996 

172864 100 229875 100 351426 100 

http://www.mb.ipb.ac.id



c. Kredit menurut jenis kredit 

Perseroan dalam menjaga mutu dari kredit yang diberikan, setiap 

keputusan kredit hams dilandaskan atas analisa kredit yang sesuai dengan 

standar dan prosedur yang telah ditentukan. Kredit menurut jenis kredit 

sebagian besar diperuntukan untuk kredit modal kerja dan pinjaman 

rekening koran. Berikut ini komposisi penyaluran kredit berdasarkan jenis 

kredit pada tabel 7. 

Tabel 7. Kredit menurut jenis kredit 

I Jenis Kredit 1 1992 1 1993 1 1994 

Kredit modal ke rja 60.046 

Pinjaman rekening koran 17.277 

Kredit pemilikan rumah 

Kredit investasi 2.377 

Kredit kerjasa dan sindiiasi 3.337 

Pinjaman karyawan 

Jumlah 83.304 110.198 172.864 

Sumber: Bank CIC, 1997b 

d. Kredit menurut skala usaha 

Sesuai dengan kemampuan yang telah dibuktiian perusahaan selama 

ini, pemberian kredit tersebut terkonsentrasi pada tiga segem pasar yaitu 1) 

kredit usaha kecil dan menengah (retail banking), 2) kredit skala usaha besar 
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(corporate banking), dan 3) Kredit perniliian rumah. Kontribusi penyaluran 

kredit tahun 1996 berdasarkan skala usaha disajikan pada tabel 8. 

Tabel 8. Penyaluran kredit menurut skala usaha 

I Tipe Bisnis 

e. Kualitas penyaluran kredit 

Kedit Perurnahan 
Kredit usaha keciY 
menengah 
Kredit usaha besar 
Total 

Perseroan dalam memberikan kredit harus di dasarkan pada studi 

Pinjaman (milyar rupiah) 

kelayakan usaha peminjam. Kemampuan manajemen yang handal dalam 

YO 

Sumber : Bank CIC, 1997b 

26.382 
125.963 

199.080 
351.425 

menilai pemberian kredit akan berpengaruh terhadap pengembalian kredit 

yang telah diberikan. Perkembangan selama tahun 1992 - 1996 menunjukan 

bahwa kredit macet dibawah 1% dari total kredit yang diberikan. Perseroan 

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Tabel 9 

menyajikan persentase kualitas kredit selama tahun 1992 - 1996. 

7.51 
35.54 

56.65 
100 
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Tabel 9. Persentase kualitas kredit 

Sumber : Bank CIC, 1997a 
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V. ANALISIS INTERNAL DAN EKSTERNAL BANK CIC 

A. Misi Bank CIC 

Misi Bank CIC adalah One Stop Banking. Hal ini berarti bahwa Bank 

CIC harus menyediakan setiap aspek keperluan pribadi dan keinginan dari 

setiap nasabah pada satu lokasi Bank CIC. Melalui penetapan misi tersebut 

Bank CIC harus menyediakan semua keperluan nasabahnya yang berhubungan 

dengan jasa keuangan. Penyediaan semua sarana keperluan tersebut 

diharapkan para nasabah dapat menyelesaikan semua keperluannya hanya di 

Bank CIC. 

Dalam rangka melaksanakan misi yang telah ditetapkan, Bank CIC tidak 

hanya melayani jasa-jasa perbankan pada urnumnya seperti tabungan, deposito, 

giro, jual beli valuta asing, inkaso, transfer dan lain-lain tetapi Bank CIC harus 

juga melayani kebutuhan nasabah lainya dalarn ha1 rekening telepon, listrik, 

jasa konsultasi keuangan dan lain-lain. Jasa-jasa pelayanan yang telah ada 

seperti: tabungan deposito, giro, trevellers cheque, inkaso, transfer, letter of 

credit, bank garansi, transaksi valuta asing, pembelian tiket pesawat dan 

pembayaran pajak akan terns dikembangkan sesuai dengan perkembangan 

keperluan nasabah seperti : kartu kredit,. pembayaran telepon, air, listrik, save 

deposite box dan konsultasi bisnistusaha nasabah. Para nasabah akan sangat 
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mendapat kemudahan, hanya dengan satu bank semua kebutuhannya dapat 

dipenuhi. Misi One Stop banking akan berdampak luas terhadap perkembangan 

dan pertumbuhan bank selanjutnya. Tentu saja masyarakat luas yang 

merupakan calon nasabah, di tengah kesibukanuya diiana waktu merupakan 

sesuatu yang sangat berharga akan sangat terbantu dengan pelayanan tersebut 

(penghematan waktu). Namun misi one stop banking akan memberikan hasil 

yang memuaskan apabila diikuti oleh kualitas pelayanan yang lain. Tidaklah 

ada artinya jika semua kebutuhanlkeperluan nasabah dapat terpenuhi di satu 

lokasi Bank CIC apabila kualitas pelayanannya jelek seperti lambat, kurang 

ramah dan lain-lain. 

Sampai saat ini belum banyak yang dilakukan Bank CIC dalam upaya 

memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan misinya. Usaha yang telah 

dilakukan Bank CIC dalam menjalankan misinya yaitu sejak tahun 1995 Bank 

CIC dapat menerima pembayaran pajak dan saat ini sedang dalam tahap 

perundiigan (negosiasi) dengan PT. Telkom mengenai pembayaran rekening 

telepon. Bank CIC yang tergolong bank pendatang baru dan relatif kecil harus 

secara hati-hati dan bertahap untuk dapat menjalankan misinya. 
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B. Analisis Internal 

Semakin ketatnya persaingan di bidang usaha perbankan, baik dalam hal 

penghimpunan dana masyarakat maupun penyaluran kredit, mengakibatkan 

semakin kecilnya selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga. Untuk 

mengatasi masalah ini, Perseroan berusaha meningkatkan kegiatan yang 

menghasilkan pendapatan non bunga (fee-based income), yaitu dengan jasa- 

jasa perbankan seperti : transfer, inkaso, transaksi valuta asing, bank garansi, 

travellers cheque dan penerimaan pembayaran pajak. 

Analisis internal Perseroan lebih banyak dilakukan untuk data-data kuantitaf 

seperti bidang keuangan dan pemasaran, sedangkan untuk bidang lainnya 

hanya bersifat kualitatif. 

1. Keuangan 

a. Pertumbuhan pendapatan dan beban 

Pendapatan bunga pada tahun 1994 sebesar Rp 31.818 juta, kemudian 

pada tahun 1995 meningkat menjadi sebesar Rp. 51.278 atau terjadi kenaikan 

sebesar Rp 19.460 juta (61,16%). Pada tahun 1996 pendapatan bunga 

meningkat menjadi sebesar Rp 78.083 atau adanya kenaikan sebesar Rp 26.805 

juta' (52.27 %) d i b a n d i a n  tahun 1995. Peningkatan pendapatan bunga 

tersebut disebabkan karena adanya kenaikan pemberian kredit. 
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Pada tahun 1994 kredit yang diberikan sebasar Rp 172.864 juta, 

kemudian pada tahun 1995 meningkat menjadi sebesar Rp 229.875 juta atau 

terjadi kenaikan sebesar Rp 57.01 1 juta (32.98%). Pada tahun 1996 kredit 

yang diberikan sebesar Rp 351.426 juta atau terjadi kenaikan sebesar Rp 

121.55 1 juta (52,87%) dibandingkan tahun 1995. 

Jumlah beban bunga pada tahun 1994 sebesar Rp 20.520 juta, kemudian 

pada tahun 1995 meningkat menjadi sebesar Rp 37.361 juta atau terjadi 

kenaikan Rp 16.841 juta (82,07%). Pada tahun 1996 beban bunga sebesar Rp 

61.258 juta atau adanya kenaikan sebesar Rp 23.897 juta (63,96 %) 

dibandingkan tahun 1995. Jurnlah beban bunga tersebut meningkat disebabkan 

karena meningkatnya dana masyarakat yang berhasil dihiipun. 

Pada tahun 1994 sebesar Rp 184.161 juta, kemudian pada tahun 1995 

meningkat menjadi sebesar Rp 291.153 juta atau terjadi kenaikan Rp 106.992 

juta (58,09%). Pada tahun 1996 dana yang berhasil d i i i p u n  meningkat 

menjadi sebesar Rp 418.692 juta atau adanya kenaikan Rp 127.539 juta 

(43,80%) dibandiigkan tahun 1995. 

Pendapatan bunga bersih selama tahun 1994 - 1996 berturut-turut adalah 

Rp 11.298 juta, Rp 13.647 juta dan Rp 16.825 juta. Pendapatan. bunga 1995 

meningkat sebesar Rp 2.394 (20,80%) dari tahun 1994, kemudian meningkat 

sebesar Rp 3.178 juta (23,28 %) dibandingkan tahun 1995. Peningkatan 
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pendapatan bunga bersih pada tahun 1995 dan 1996 disebabkan oleh kenaikan 

laedit yang diberikan. 

Jumlah pendapatan lainnya (provisi, komisi, transaksi devisa ) pada tahun 1994 

sebesar Rp 2.813 juta, kemudian pada tahun 1995 turun menjadi Rp 2.782 juta 

atau terjadi penurunan sebesar Rp 3 1 juta (1,ll %). Tahun 1996 pendapatan 

meningkat menjadi Rp 3.857 juta atau terjadi kenaikan sebesar Rp 1.075 juta 

(38,64%) dibandingkan tahun 1995. 

Jumlah beban lainnya (beban umum dan administrasi, gaji dan tunjangan, 

penyusutan) pada tahun 1994 sebesar Rp 1 1.726 juta, kemudian pada tahun 

1995 menjadi sebesar Rp 12.339 juta atau adanya kenaikan sebesar Rp 613 juta 

(5.26 %). Pada tahun 1996 beban lainnya meningkat menjadi Rp 15.028 juta 

atau adanya kenaikan sebesar Rp 2.689 juta (21.79 %) dibandi ian tahun 

1995. Peningkatan beban lainnya tersebut akibat pengembangan usaha 

perseroan seperti penambahan jumlah kantor yang d i i i t i  dengan penambahan 

jumlah pegawai. 

b. Pertumbuhan laba 

Laba operasional merupakan selisih lebih antara pendapatan bunga bersih 

dambeban operasional lainnya. 
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Laba operasional tahun 1994 sebesar Rp 2.385 juta, kemudian pada tahun 1995 

meningkat menjadi sebesar Rp 4.090 juta atau adanya kenaikan sebesar Rp 

1.705 juta (71,48%). Pada tahun 1996 laba operasional meningkat menjadi 

sebesar Rp 5.654 juta atau adanya kenaikan sebesar Rp 1.564 juta (38.23 %) 

dari tahun 1995. Peningkatan laba operasional tersebut disebabkan oleh 

meningkatnya pemberian kredit yang menyebabkan naiknya pendapatan bunga 

bersih dan juga disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih dari transaksi 

devisa. 

Laba bersih perseroan tahun 1994 sebesar Rp 1.533 juta, kemudian tahun 1995 

meningkat menjadi sebesar Rp 3.122 juta atau ada kenaikan sebesar Rp 1589 

juta (103,65%). Pada tahun 1996 laba meningkat menjadi Rp 5.003 juta atau 

ada kenaikan sebesar Rp 1.881 juta (60,25%) dibanding tahun 1995. 

Peningkatan laba bersih tersebut selain oleh meningkatnya laba operasional 

juga disebabkan oleh meningkatnya pendapatan non operasional bersih. 

c. Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Modal Sendiri 

Jurnlah aktiva perseroan pada tahun 1994 sebesar Rp 243.755 juta, 

kemudian pada tahun 1995 meningkat menjadi sebesar Rp 366.21 1 juta atau 

ada kenaikan sebesar Rp 122.456 juta (50,23%). Peningkatan jumlah aktiva 

pada tahun 1995 ini sebagian besar dalam bentuk peningkatan kredit yang 
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diberikan yaitu sebesar 32,98%. Pada tahun 1996 jumlah aktiva sebesar Rp 

544.047 juta atau ada kenaikan sebesar Rp 177.836 juta (48,56%) dibandig 

tahun 1995. Peningkatan di tahun 1996 disebabkan oleh tambahan modal 

disetor dan tambahan dana pihak ketiga. 

Peningkatan selama tahun 1994 - 1996 disebabkan oleh peningkatan 

penyaluran dana pada aktiva produktiv seperti kredit yang diberikan, 

penempatan pada bank lain dan surat-surat berharga. Kontribusi terbesar 

terjadi pada kredit yang diberikan, yaitu pada tahun 1994 sebesar Rp 163.198 

juta, tahun 1995 sebesar Rp 223.383 juta atau naik 36,87% dan pada tahun 

1996 sebesar Rp 344.928 juta atau naik 54,41%. Rata-rata pertumbuhan kredit 

yang diberikan selama 1994 - 1996 sebesar 45,64%. 

Jumlah kewajiban perseroan pada tahun 1994 sebesar Rp 219.517 juta, 

kemudian pada tahun 1995 meningkat menjadi sebesar Rp 338.851 juta atau 

ada kenaikan sebesar Rp 119.334 juta (54.36 %). Pa& tahun 1996 jumlah 

kewajiban meningkat menjadi sebesar Rp 508.684 juta atau ada kenaikan 

sebesar Rp169.833 juta (50.12 %) dari tahun 1995. Peningkatan kewajiban 

tersebut disebabkan oleh peningkatan giro, tabungan, clan deposito berjangka. 

Deposito be rjangka menyumbangkan kontribusi terbesar terhadap peningkatan 

jumlah kewajiban. Perkembangan giro, tabungan, deposito berjangka dan 

sertifikat deposito disajikan pada tabel 10. 
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Tabel 10. Perkembangan giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito 

Produk 1994 1995 1996 1 

Surnber : Bank CIC, 199% 

Pada tahun 1994 modal sendii perseroan tercatat sebesar Rp. 24.238 juta. 

Pada tahun 1995 tercatat sebesar Rp 27.360 juta atau mengalami kenaikan 

sebesar Rp 3.122 juta (12,88%). Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya 

modal disetor dari Rp 20.000 juta pada tahun 1994 menjadi Rp 23.000 juta 

pada tahun 1995. Pada tahun 1996 modal sendiri tercatat sebesar Rp 35.363 

juta atau meningkat sebesar Rp 8.003 juta (29,25%). Data laporan keuangan 

dapat diliiat pada lampiran 2 dan 3. 

d. Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aktiva 

Imbal hasil ekuitas atau return on equity (ROE) adalah kemampuan 

perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanmkan, yang 

diukur dari perbandigan antara laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas 
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dua belas bulan terakhir. Imbal hasil ekuitas perseroan untuk tahun 1994, 1995 

dan 1996 masing-masing sebesar 6,53%, 12,10% clan 15,95%. 

Imbal hasil aktiva atau return on asset (ROA) adalah kemampuan 

perseroan dalam menghasilkan laba sebelum pajak dari aktiva yang diiliki,  

yang diukur dari perbandigan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata 

jurnlah aktiva dua belas bulan terakhir. Imbal hasil aktiva perseroan untuk 

tahun 1994, 1995, 1996 masing-masing sebesar 1,20%, 1,38%, 1,48%. Data 

rasio keuangan disajikan pada lampiran 4. 

2. Pemasaran 

Bank CIC merupakan salah satu bank yang barn berdui namun cukup 

berhasil dalam menjalankan usaha perbankan. Pada tahun 1993 berubah status 

menjadi Bank Devisa, ha1 ini menandakan bahwa kinerja Bank CIC selama 24 

bulan dinilai sehat oleh Bank Indonesia. Selanjutnya dari 37 bank pasca Pakto 

88 yang telah berstatus devisa, Bank CIC termasuk 10 besar yang mempunyai 

Return on Assests (ROE) terbaik (Info Bank, Oktober 1996) dan pada 

pertengahan tahun 1997 Bank CIC termasuk bank papan menengah peringkat 

10 terbaik (Info Bank, Mei 1997). Bank CIC menyakini bahwa pendapatan 

bwiga akan semakin kecil diperoleh akibat persaingan yang semakin ketat. 

Oleh karena itu misi Perseroan One Stop Banking sangatlah tepat untuk 
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meningkatkan kegiatan yang menghasilkan pendapatan non bunga (fee-based 

income) seperti : transfer, inkaso, transaksi valuta asing, letter of credit, bank 

garanasi, trevellers cheque, pembayaran pajak dan lain-lain. Jasa-jasa 

perbankan lainnya perlu digali lebih jauh agar dapat memberikan keuntungan 

bagi Bank CIC. 

Bank CIC dalam memasarkan produk-produknya lebih banyak bertumpu 

pada kemampuan sumber daya manusia, seperti tenaga account oficer dan 

marketing officer yang terjun langsung ke lapangan menemui nasabah (door to 

door service). Pada saat ini untuk setiap cabang jurnlah account officer hanya 1 

- 2 orang dan dirasa sangat kurang dalam rangka memasarkan produk-produk 

Bank CIC, baik dalam penghiipuan dana maupun penyaluran kredit. Oleh 

karena itu untuk lebih meningkatkan penghiipunan dana masyarakat perlu 

ditarnbah jumlah account officer sesuai dengan ukuran cabang. 

Kegiatan promosi dan periklanan melalui media cetak dan elektronik 

belum dilakukan, mengingat bahwa dibutuhkan dana yang cukup besar dalam 

kegiatan promosi tersebut. Walaupun sampai saat ini Bank CIC dalam 

memasarkan produk-produknya menunjukan hasil memuaskan bila dilihat dari 

dana yang berhasil d i i p u n .  Akan tetapi didalam rangka membangun image 

di masyarakat, usaha promosi dan periklanan hams ditingkatkan. 
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Jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihirnpun Perseroan pada tahun 

1995 sebesar Rp 291.153 juta, kemudian meningkat menjadi Rp 481.692 juta 

pada tahun 1996. Persentase kenaikan tersebut cukup besar yaitu 65,44%. Jika 

d i b a n d i a n  dengan persentase kenaikan dana yang berhasil dihiipun 

perbankan @lank Umum) yaitu pada tahun 1995 sebesar Rp 241.764 milyar 

dan pada tahun 1996 meningkat menjadi Rp 281.718 milyar, maka persentase 

kenaikan tersebut hanya 16,52%. Hal ini menunjukan bahwa strategi 

pemasaran melalui konsep sistem pemasaran terpadu cukup berhasil dalam 

menghiipun dana pihak ketiga. Disamping itu pangsa pasar kredit Bank CIC 

meningkat, yaitu pada tahun 1995 hanya sebesar 0,10 %, kemudian pada tahun 

1996 menjadi 0,12%. 

Dalam upaya membangun image di masyarakat membutuhkan waktu 

yang cukup lama, Bank CIC menyadari bahwa sebagai bank yang baru b e r d i  

masih cukup banyak masyarakat yang belum mengenal kehadiannya. Oleh 

karena kegiatan periklanan melalui media cetak, elektronik ataupun 

mensponsori kegiatan olah ragafsosial akan menjadi perhatian pihak 

manajemen dalam upaya membangun image yang baik di masyarakat. 
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3. Logistik 

Bank CIC sebagai salah satu bank pendatang baru berupaya untuk dapat 

tetap eksis di tengah-tengah keberadaan bank-bank besar. Dengan 

memperhatikan potensi wilayah serta jaringan bisnis nasabah, Bank CIC kini 

memiliii 14 kantor cabang dan 7 kantor cabang pembantu di tujuh propinsi 

@KI Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Ti, Bali, Sumatera Utara dan 

Sulawesi Selatan). Jumlah kantor tersebut sangat sediit  untuk dapat 

menjangkau masyarakat luas lcalon nasabah lebih banyak dibandingkan 

dengan potensi jumlah penduduk dan luas wilayah Indonesia. Oleh karena itu 

penambahan jumlah kantor perlu terus dilakukan baik dalam upaya 

meningkatkan penghiipunan dana masyarakat maupun agar lebih diienal 

masyarakat luas. Penyempurnaan dan penyesuaian logistik (gedung, peralatan 

dengan teknologi canggih) perlu mendapat perhatian manajemen Bank CIC. 

Ditengah persaingan yang semakin tajam arsitektur kantor baik bagian dalam 

maupun luar dapat meberikan kesan pertama terhadap masyarakaffnasabah, 

apakah baik atau kurang baik. Kenyamanan ruang tunggu nasabah semakin 

menjadi lebih penting untuk mendapat perhatian pihak manajemen. Begitupula 

Anjungan Tunas Mandiri (ATM) merupakan suatu keharusan yang dirniliki 

perbankan moderen saat ini yang memang banyak memberikan 

kemudahanlkeuntungan kepada nasabah. 
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Kantor yang d i i l i i  Bank CIC saat ini belum dapat menggambarkan 

sebagai sebuah bank yang modem yang dapat memberikan citra atau image 

yang baik pada nasabah. Oleh karena itu untuk Iebih memberi kepercayaan 

kepada nasabah perlu adanya perbaikan terhadap kondisi kantor yang dapat 

menunjukan citra yang sama terhadap seluruh kantor Bank CIC.. 

Di dalam bidang teknologi seperti penyediaan ATM hams segera 

dilakukan, ATM yang dimiliki saat ini masih sangat sediit, yaitu hanya 1 

(satu) di kantor pusat. Sebagai gambaran BCA memiliki 1500 ATM yang 

tersebar diseluruh Indonesia. 

Di beberapa bank transaksi melalui ATM tidak hanya untuk penarikan uang 

tapi dapat juga melakukan pembayaran telepon, listrik, air dan transfer. 

Jelaslah dengan kondisi demikian sulit bagi Bank CIC dimasa mendatang 

dapat memberikan kepuasan kepada nasabah. Oleh karena itu Bank CIC di 

dalam penyediaan ATM dapat melalui kerjasama dengan bank lain yang sudah 

ada sehingga investasi yang diieluarkan lebii ringan atau tidak memberatkan 

keuangan Bank CIC yang relatif kecil. 

4. Sumber Daya Manusia 

Keberhasilan dari suatu kegiatan usaha tidak terlepas dari kualitas sumber 

daya manusia yang menanganinya. Perbankan yang dapat diiatakan sebagai 
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kegiatan usaha "kepercayaan" menyadari betul bahwa sumber daya manusia 

bagian terpenting dari industri perbankan. 

Bank CIC dalam upaya m e r e h t  tenaga yang dibutuhkan tidak ditangani 

oleh pihak manajemen melainkan oleh pihak ketiga yang profesional (lembaga 

konsultan SDM). Upaya ini dilakukan agar karyawan yang berhasil di seleksi 

memiliki kualitas yang handal sesuai keinginkan perusahaan. Sebagian besar 

karyawan (65%) Bank CIC berpendidiian Diploma dan Sarjana. Jenjang 

pendidiian tinggi karyawan merupakan modal dasar bagi perusahaan untuk 

dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akhiiya dapat 

memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. 

Dengan melihat kondisi sumber daya manusia yang ada berdasarkan jenjang 

pendidiian serta adanya pelatihan-pelatihan baik yang dilaksanakan oleh intern 

bank maupun lembaga pelatihan lain, maka kemampuan karyawan Bank CIC 

relatif cukup baik dan lebih mudah untuk meningkatkan pengetahuannya. 

C. Analisis Industri Perbankan 

Perumusan strategi bersaing suatu perusahaan dapat dilakukan dengan 

menganalisis internal perusahaan dan eksternal (industri). Analisis industri 

akin menghasilkan tingkat persaingan yang ada dan bagaimana posisi 

perusahaan saat ini. Seperti halnya juga persaingan industri perbankan sangat 
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dipengaruhi oleh lingkungan industrinya. Keadaan persaingan tersebut 

tergantung pada lima kekuatan pokok, yaitu : 

1. Ancaman Pendatang Baru 

Suatu industri yang mampu menghasikan laba yang tinggi akan menarik 

minat bagi pengusaha untuk menanarnkan modalnya di industri tersebut. 

Sehiigga akan semakin banyak perusahaan yang masuk ke industri tersebut. 

Apabila pada tahun 1988 jumlah bank 124 buah dengan jumlah kantor bank 

2000 buah, maka pada tahun 1995 meningkat menjadi 240 buah dengan jumlah 

kantor bank 6000 buah. Namun keinginan untuk masuk ke dalam suatu industri 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : 

Skala Ekonomi; skala ekonomi menggambarkan turunnya biaya satuan (unit 

cost) suatu produk (operasi atau fungsi yang dilakukan untuk menghasikan 

produk) apabila volume absolut per periode meningkat. 

Skala ekonomi pada perbankan termasuk rendah. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan banyaknya bank-bank kecil yang tetap eksis di tengah persaingan.. 

Modal; sebagaimana layaknya suatu usaha yang membutuhkan modal 

(uang), industri perbankanpun memerlukan modal dalam kegiatan 

usahanya. Industri perbankan berbeda dengan industri lainya seperti 

manufaktur, kebutuhan minimum modal perbankan ditentukan oleh 

kebijakan pemerintah. Seperti halnya kebijakan Pakto 88, yaitu hanya 
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dengan modal Rp 10 milyar dapat mendirikan bank. Sehiigga dengan 

keluarnya kebijakan tersebut bermunculan puluhan bahkan ratusan bank 

dalam beberapa tahun. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan modal 

perbankan tergolong rendah. Namun akhir-akhir ini pemerintah 

mengeluarkan kebijakan b m  (September 1996), bahwa kebutuhan modal 

ditingkatkan menjadi Rp 150 milyar. Modal yang ditentukan pemerintah 

tersebut diiasakan sangat berat ditengah persaingan perbankan yang 

semakin ketat. Oleh karena itu modal merupakan rintangan yang cukup 

tinggi untuk masuk ke industri perbankan. Semenjak tahun 1995 tidak ada 

lagi pendiiian bank b m .  

Regulasi; tidak ada industri selain perbankan diiana pemerintah banyak 

mengeluarkan regulasilperaturan. Peranan pemerintah sangat tinggi &lam 

mengatur industri perbankan, sebab salah satu kegiatan utamanya adalah 

menghimpuan dana masyarakat, sehiigga perlu dibuat aturan-aturan agar 

dana tersebut tidak disalahgunakan perbankan yang &pat menurunkan 

kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan Indonesia yang 

akhirnya akan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional. Oleh 

karena itu banyak pihak yang mengatakan bahwa industri perbankan 

merupakan industri yang sangat penuh dengan peraturan (heavily 

regulated). Regulasi yang diieluarkan pemerintah dapat dalam bentuk 
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kemudahan untuk masuk dalam industri tersebut ataupun regulasi mengenai 

pengetatan terhadap masuknya pendatang baru. Seperti halnya regulasi 

yang pemah dikeluarkan Bank Indonesia. Dengan demikian regulasi 

pemerintah, tergolong sedang terhadap masuknya ancaman pendatang baru 

industri perbankan. Beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah mulai 

tahun 1988 - 1996 (Info Bank, Oktober 1996) adalah : 

27 Oktober 1988. Inilah untuk pertama kaliiya pemerintah memandang 

perlu menciptakan iklim persaingan perbankan melalui mekanisme 

pasar guna mendorong pengerahan dana perbankan melalui perluasan 

jaringan kelembangaan bank. Kebijakan ini memberikan kebebasan 

pada masyarakat untuk mendi ian bank baru atau mempeluas jariangan 

kantor cabang baru, hanya dengan modal setor Rp 10 milyar dapat 

mendirikan bank baru. 

29 Januari 1990. Kebijakan ini merupakan langkah penyempuman 

sistem perkreditan, yang tujuannya secara betahap untuk mengurangi 

peranan KLBI. Dengan jumlah sangat terbatas, melalui paket ini KLBI 

tetap diberikan sebagai upaya swasembada pangan, meningkatkan 

investasi dan mengembangkan koperasi. Dalam paket ini juga 

perbankan diwajibkan memberikan kredit kepada usaha kecil dalam 

bentuk KUK, minimal 20% dari portofolio kreditnya. 
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28 Februari 1991. Paket ini menitikberatkan pada pengaturan operasi 

bank dengan prinsip kehati-hatian untuk mendorong pertumbuhan bank 

yang sehat agar mampu bersaing di tingkat intemasional. Paket ini 

terkenal sebagai paket prudential banking management. 

29 Mei 1993. Kebijakan ini adalah untuk memperlonggar ketentuan 

prudential yang sifatnya diilai membatasi ekspansi kredit perbankan. 

Kelonggaran yang diberikan mencakup CAR, perluasan cakupan LDR, 

penyempurnaan KUK dan kelonggaran penilaian kesehatan bank. 

Januari 1995. Bank Indonesia membuat ketentuan baru yang membatasi 

gerak perbankan. Ketentuan tersebut antara lain mencakup 

penyampaian rencana kerja bank dan laporan pelaksanaannya, kriteria 

perbuatan tercela orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham 

dan pengurus bank, laporan keuangan tahunan dan publiiasi. 

Maret 1995. Ketentuan ini meliputi 3 (tiga) masalah pokok. Petama, 

mengatur pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank. Kedua, 

penerapan standar pelaksanaan audit intern bank dan ketiga penggunaan 

teknologi sistem informasi. 

Agustus 1995. Bank Indonesia memandang perlu untuk mengatur 

kembali penerbitan surat berharga komersial (commercialpaper). 
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September 1995. Ketentuan yang diieluarkan menyangkut hal-ha1 : (a) 

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk perusahaan yang 

saharnnya diperdagangkan di bursa efek, (b) persyaratan bank umum 

bukan bank devisa menjadi bank umum devisa, dan (c) penyempurnaan 

laporan keuangan publiasi. 

September 1996. Ketentuan tentang meningkatnya giro wajib minimum 

(GWM) dari 3% menjadi 5% berlaku mulai April 1997 dan CAR 8%- 

12%. 

Diferensiasi Produk; sebagaimana fhgsi  bank pada umumnya yaitu 

menghimpun dana rnasyarakat kemudian henyalurkannya kembali pada 

masyarakat, maka produk-produk yang diiasilkan perbankan secara umum 

hampir sama dan apabila ada inovasi terhadap produk tersebut secara cepat 

dapat ditiru oleh bank-bank lain. Oleh karena produk-produk yang 

diiasilkan perbankan hampir sama, maka hambatan masuk akibat 

diferensiasi produk tergolong rendah 

Biaya Beralih Pemasok; semenjak dikeluarkan kebijakan Pakto 1998 

jumlah bank meningkat sangat tajam menjadi 240 bank yang sebelum Pakto 

hanya 124. Jumlah bank yang banyak memberikan keuntungan bagi 

pemasok (penabung) untuk mernilih bank mana yang paling 

menguntungkanlmemberi pelayanan terbaik. Pemasoklpenabung sangat 
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mudah untuk beralih dari bank yang satu ke bank lain tanpa hampir 

mengeluarkan biaya. Biaya beralii yang sangat rendah, mempakan peluang 

bagi masuknya pendatang baru. 

Berdasarkan dari kelima faktor yang mempengaruhi rintangan masuk ke 

industri, maka ancaman pendatang baru tergolong recdah dalarn meciptakan 

tingkat persaingan. 

2. T i a t  Persaingan Diantara Pesaing Yang Ada 

Persaingan terjadi karena satu atau lebih pesaing merasakan adanya 

tekanan atau melihat adanya peluang untuk meraih posisi. Pada kebanyakan 

industri, gerakan persaingan oieh satu pemsahaan mempunyai pengaruh besar 

terhadap para pesaingnya. Persaingan yang tajam mempakan akibat dari 

sejurnlah faktor, yaitu : 

Jurnlah Pesaing; sebagairnana diketahui perkembangan jumlah bank yang 

demikian pesatnya yaitu sejak Pakto 1988 digulirkan dari 124 bank menjadi 

239 bank mempakan indiiasi bahwa persaingan sangat tinggi pada industri 

perbankan. Berikut ini disajikan jumlah bank dan kantor bank, dana yang 

d i i i p u n  pada tabel 11 dan 12. 
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Tabel 11. Perkembangan jumlah bank dan kantor bank 

Tabel 12. Perkembangan penghimpunan dana oleh Bank Umum 

(dalam milyar rupiah 

Bank Persero 
Bank Pemerintah 
Daerah 
Bank Swasta 
Nasional 
Bank Asing & 
Campuran 
Jumlah 

Jenis Bank 1993 1992 

Sumber : Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia, 1997 

52.600 
3.697 

51.097 

7.474 

114.850 

61.683 
4.773 

67.541 

8.682 

142.679 

1996 1994 1995 

90.434 
8.522 

164.979 

17.783 

281.718 

I 

64.283 
6.183 

88.952 

11.015 

170.406 

75.920 
7.812 

117.451 

13.581 

214.764 
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P e m b u h a n  industri; Indonesia merupakan salah satu negara yang 

pertumbuhan ekonominya cukup tinggi selama puluhan tahun (+/- 7 %lth), 

sehiigga negara Indonesia merupakan dari sediit  negara yang mendapat 

sebutan miracle dalam perekonomiannya. Pertumbuhan industri yang tinggi 

akan bepengaruh langsung terhadap kegiatan usaha perbankan. Perbankan 

dapat menyediakan kredit yang dibutuhkan kalangan industri untuk 

meningkatkan produksinya baik untuk ekspor maupun dalam negeri. 

Pertumbuhan industri yang cukup tinggi menciptakan tingkat persaingan 

industri perbankan semakin ketat. 

Penambahan kapasitaslcabang; jumlah penduduk Indonesia yang sangat 

besar +/- 200 juta jiwa merupakan potensi bagi perbankan. Untuk 

menjangkau secara luas dibutuhkan jumlah cabang yang banyak pula selain 

itu juga semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlunya jasa 

perbankan. Oleh karena perbankan merupakan tergolong industri jasa, 

maka penambahan kapasitaslcabang mudah dilaksanakan. 

Hambatan pengunduran di; industri perbankan dalam kegiatannya 

usahanya mendapat pengawasan ketat dari pemerintah @lank Indonesia), 

salah satu alasannya adalah untuk melindungi dana masyarakat yang 

dihimpun. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan akan 
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mengganggu perekonomian. Oleh karena itu hambatan pengunduran diui 

perbankan tergolong tinggi. 

Berdasarkan dari keempat faktor tersebut dapat menggambarkan bahwa 

tingkat persaingan diantara para pesaing yang ada tergolong tinggi. 

3. Kekuatan Tawar Menawar Pemasok 

PemasokRenabung; salah satu fimgsi bank adalah menghimpun dana 

masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit untuk pembiayaan usahanya ataupun lainnya. Persaingan industri 

perbankan yang semakin ketat membuat pihak bank berusaha agar para 

pernasoklpenabung menjadi nasabah yang setia, pihak bank berupaya 

menarik sebanyak mungkin calon nasabah untuk menginvestasikanl 

menyimpan dananya kepada mereka, sehiigga tidak sedikit ditemui calon 

nasabah potensial yang menjadi rebutan pihak bank. Pada saat ini sebagian 

besar pendapatan bank berasal dari pendapatan bunga. Pendapatan bunga 

tersebut diperoleh dari kredit yang diberikan d i iang i  dana simpanan 

masyarakat. Oleh karena itu pemasoklpenabung pada industri perbankan 

tergolong mempunyai kekuatan tawar menawar yang tinggi. Berikut ini 

disajikan tabel jurnlah penabung dan tabungan pada bank mum. 
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Tabel 13. Jumlah penabung dan tabungan 

I Akhir periode I Penabung (ribu) ( Tabungan (Rp milyar) I 

1996 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 

53.769 62.245 

Februari 54.424 64.897 
54.527 66.321 

Sumber : Bank Indonesia, 1997a 

Biaya beralih penabung; sebagairnana telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

jumlah bank yang cukup banyak (239 buah) memberikan banyak pilihan 

bagi pemasoklpenabung untuk menyimpan uangnya. Apabila pemasok 

kurang mendapat pelayanan yang memuaskan, maka dengan mudah untuk 

beralih ke bank lain dengan hampir tidak mengeluarkan biaya. Oleh karena 

itu posisi biaya beralih pemasok tergolong tinggi dalarn kekuatan tawar 

menawarnya. 

Berdasarkan dari kedua faktor tersebut menunjukan bahwa kekuatan tawar 

medawar pemasok dalam industri perbankan tergolong tinggi. 
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4. Kekuatan Tawar Menawar Pembeli 

Jumlah pembelilpeminjam; pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 

(7%/th) mengakibatkan semakin berkembangnya dunia usaha. Untuk 

meningkatkanl menambah kapasitas produksiljasa dibutuhkan dana, salah 

satunya pinjaman melalui bank. Pada umumnya para peminjam dalam 

posisi yang lemah terhadap bank, jumlah peminjam jauh lebih banyak dari 

jumlah bank selain itu juga peminjam sangat memerlukan dana untuk 

mengembangkan usahanya. Pada tabel 13 terlihat bahwa jumlah penabung 

berjumlah 54.5 juta orang. Apabila diasumsikan jumlah peminjam 10% 

dari jumlah penabung, maka jumlah peminjam sebanyak 5,45 juta orang. 

Sedangkan jumlah bank sebanyak 239 buah dengan jumlah kantorlcabang 

sebanyak 6000 kantor bank. Oleh karena itu peminjam mempunyai posisi 

yang lemah terhadap bank 

Peranan produk; produk-produk perbankan pada umumnya seperti deposito, 

tabungan, tranfer, bank garansi dan lain-lain semakin diasakan penting. 

Dalam ha1 pembeli/peminjam yang memerlukan kredit untuk usahanya atau 

lainnya, maka produk-produk perbankan yang ada memiliki peranan yang 

cukup penting dalam memperlancar/menunjang kegiatan dunia usaha, 

walaupun ada alternatif lain seperti: modal ventura, pasar modal dan 
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pegadaian. Dengan demikian peranan produk perbankan terhadap 

pembeliipeminjam tergolong sedang. 

Biaya beralih pembeli; sepertinya halnya juga biaya beralih pemasok, maka 

biaya beralih pembeli tergolong rendah. Dengan demikian biaya beralih 

pembeli tergolong rendah terhadap kekuatan tawar menawar pembeli. 

Berdasarkan dari ketiga faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan 

tawar menawar pembeli tergolong rendah dalam menciptakan tingkat 

persaingan. 

5. Ancaman Produk pengganti 

Jasa-jasa pembiayan lainnya seperti pasar modal, leasing, reksa dana dan 

pegadaian yang tumbuh demikian cepatnya sepertinya halnya perbankan 

merupakan ancaman potensial bagi perbankan. Apabila suatu perusahaan 

memerlukan dana untuk perluasan usahanya ataupun lainnya, perusahaan 

tersebut dapat memperoleh dana dari pasar modal dengan menjual sebagian 

sahamnya. Perkembangan nilai penjualan saham dipasar modal disajikan pada 

tabel 14. 
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Tabel 14. Perkembangan nilai penjualan saham di pasat modal 

Pegadaian yang akhii-akhii ini mulai memperbaiki diri baik dari segi fasilitas 

Jumlahlth 

Perusahaan 
(bush) 

Dana d i m p u n  
(RP milya) 

Pertumbuhan (%) 

maupun manajemen merupakan salah satu lembaga keuangan yang mampu 

memberikan pelayanan yang cepat dan mudah. Sehingga mulai banyak 

Sumber : Statistik Pasar Modal, 1997 

1992 

185 

11.161 

khususnya di kota-kota besar, kalangan menengah yang memanfaatkan jasa 

pegadaian. Perkembangan pegadaian disajikan pada tabel 15. 

1993 

209 

16.065 

43,9 

Tabel 15. Perkembangan kredit oleh pegadaian 

1994 

258 

26.528 

65,l 

Kredit (Rp juta) 

I I I I I I 
Surnber : Pegadaian, 1996 

1995 

272 

35.395 

33,4 

I I I I 

Ancaman produk pengganti lainnya seperti reksadana, leasing, modal ventura 

1996 

295 

49.981 

41,2 

697.063 

juga berkembang dengan cepat. Walaupun sekarang ini ancaman produk 

Kenaikan (%) 

779.794 

11,86 13,23 

1.039.891 

33,35 

1.402.033 

34.82 
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pengganti masih tergolong rendah namun suatu saat Lembaga Keuangan Bukan 

Bank akan menjadi ancaman yang serius bagi industri perbankan. 

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pendapatan masyarakat yang 

terns meningkat, dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlunya jasa 

perbankan, maka diperkirakan persaingan di sektor perbankan di masa 

mendatang semakin tajam, baik itu terjadi karena banyaknya bank-bank 

domestik yang telah ada ataupun sebagai akibat makin terbukanya sektor 

perbankan bagi bank-bank asing dalam era globalisasi. Walaupun telah 

terdapat beberapa bank asing di Indonesia saat ini, cukup banyak bank-bank 

domestik yang menunjukan kinerja yang baik. Bank-bank yang kurang efisien, 

tidak memiliki permodalan yang cukup dan dibebani lcredit ragu-ragulmacet 

yang cukup besar akan mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan di 

masa depan. 

Berdasarkan analisis internal dan ekstemal perusahaan maka disimpukan 

kekuatan dan kelemahan perusahaan serta peluang dan ancaman yang dihadapi 

Kekuatan : 

1. Pangsa pasar kredit dan dana terns mengalami pertumbuhan. 

Apabila pada tahun 1995 pangsa pasar kredit sebesar 0,10% maka pada 

tahun 1996 menjadi sebesar 0,12%. Begitupula terhadap pangsa pasar 

dana, jika pada tahun 1995 sebesar 0,14% maka pada tahun 1996 menjadi 
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0,15%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu tumbuh lebii cepat 

(kredit dan dana) dibandigkan dengan pertumbuhan kredit dan dana 

perbankan nasional. 

2. Rata-rata pertumbuhan laba cukup tinggi (67%). 

Pertumbuhan laba yang cukup tinggi selama lima tahun (1992-1996) 

menunjukkan bahwa manajamen bank mampu mengelola secara 

profesional. Dengan demikian pihak bank dapat memberikan rasa aman 

terhadap masyarakat yang menggunakan jasanya maupun pemilik bank. 

Sebagai gambaran bahwa pertumbuhan laba perbankan nasional pada tahun 

1995 , yaitu untuk Bank Umurn Devisa sebesar 31.5% sedangkan Bank 

Umum Non-Devisa sebesar 28% (Info Bank, Juli 1996) 

3. Mempunyai nama yang cukup dikenal dibidang penukaran valuta asing 

(CIC money changer telah beroperasi 30 tahun) 

CIC money changer adalah sebagai cikal bakal Bank CIC yang telah 

beroperasi selama 30 tahun dan telah dikenal luas masyarakat, khususnya 

yang biasa memerlukan penukaran valuta asing. Reputasi yang cukup baik, 

khususnya bagi kalangan yang memerlukan penukaran valuta asing akan 

membawa dampak positip terhadap Bank CIC sendiri yang selama hi biasa 

menggunakan jasa CIC money changer. 
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4. Prinsip kehati-hatian perbankan diterapkan oleh manajemen. 

Indikator bahwa manajemen Bank CIC menerapkan priisip kehati-hatian 

perbankan (Prudential Banking Principal) adalah dengan mendapatkan 

penilain sehat dari Bank Indonesia. Diterapkannya prinsip kehati-hatian 

tersebut dapat dilihat dengan kualitas pemberian kredit. Kredit bermasalah 

(macet, ragu-ragu dan h a n g  lancar) selama lima tahun (1992-1996) rata- 

rata dibawah 2%. Kredit bermasalah tersebut jauh lebih kecil jika 

dibandingkan dengan rata-rata perbankan nasional (1995-1996) yaitu 

sebesar 9,5% (Laporan Tahunan BI 199611997) 

5. Kualitas sumber daya manusia relatif cukup baik yang didukung dengan 

65% karyawan berpendidian Diploma dan Sarjana. 

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa Bank CIC yang relatif baru dengan 

jumlah kantor yang juga relatif sedikit, namun mampu turnbuh clan 

berkembang dengan baik Tentunya keberhasilan dalam pengelolaan bank 

adalah karena dukungan kualitas sumber daya manusia yang cukup baik. 

Kelemahan : 

1. Jumlah kantor cabang relatif sedikit 

Jumlah kantor yang sedikit membawa kesulitan bagi Bank CIC dalam 

memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah, khususnya nasabah 

yang memilii jaringan bisnis di daerah-daerah yang belum ada kantor 
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cabang Bank CIC. Pada umumnya masyarakat akan memilih bank yang 

memiliki jaringan luas sehigga yang dapat memberikan kemudahan baik 

untuk transaksi ataupun lainnya. 

2. Kegiatan periklanan masih kurang, hanya melalui billboard, belum ada di 

media cetak dan elektronik. 

3. Masyarakat masih cukup banyak yang belum mengenal Bank CIC 

Sebagai akibat jumlah kantor cabang yang masih s e d i t ,  kurangnya 

promosi dan iklan, maka mash cukup banyak masyarakat luas yang belum 

mengenalnya. Sehigga diperlukan keja keras dari Account Oflcer dan 

Marketing Oflcer untuk menjalm hubungan dengan masyarakat. 

4. Kurang dapat bersaing dalam ha1 produk-produk berhadiah 

Sebagai bank relatif kecil sulit bagi Bank CIC untuk mengeluarkan produk- 

produk yang berhadiah baik berupa barang maupun uang. Pada saat ini 

banyak bank-bank yang mengeluarkan produk-produk yang berhadiah 

sebagai upaya untuk menarik sebanyak mungkin dana masyarakat 

(tabungan). Tentunya bank-bank tersebut juga memberikan kualitas 

pelayanan yang baik. Bagi bank-bank yang tidak mampu mengeluarkan 

produk-produk berhadiah sepertinya halnya Bank CIC ha1 ini dapat 

mengurangi minat masyarakatlcalon nasabah untuk menabung di bank 

tersebut. 
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5. Belum memiliki hubungan on lime antar cabang 

Perbankan modern saat ini ditunjukkan dengan pengunaan teknologi yang 

canggih dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.. 

Hubungan on line antar cabang merupakan salah pelayanan yang 

memberikan kemudahan kepada nasabah M~am bertransaksi. 

6. ATM masih sangat sedikit, hanya tersedia 1 (satu) di kantor pusat 

Seperti halnya juga on line system, ATM merupakan salah satu pelayanan 

yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam hal, seperti penarikan 

uang, transfer ataupun pembayaran lainnya. Dengan jumlah ATM yang 

banyak dan tersebar ditempat-tempat strategis merupakan pilihan bagi 

masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan tersebut. 

Peluang: 

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan cukup tinggi (7%-8%/th) 

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (7-8%/th) menunjukan bahwa 

kegiatan dunia usahdidustri berkembang sejalan dengan meningkatnya 

kebutuhan masyarakat akan produkljasa baik dalam negeri maupun luar 

negeri. Berkembangnya dunia usaha tersebut memerlukan investasildana 

untuk memperluas kegiatan produksi ataupun jasa. Dana yang dibutuhkan 

tersebut merupakan peluang bagi industri perbankan dalam memberikan 

kredit kepada dunia usaha. 
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2. Luas pasar kredit dan dana cukup besar dan akan terus meningkat 

Sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta kesadaran 

! 
masyarakat yang meningkat terhadap jasa perbankan, maka luas pasar 

i 

! kredit dan dana pihak ketiga akan terus meningkat (Tabel 12). Peningkatan 

I luas pasar dana dan kredit tersebut merupakan peluang untuk memperbesar 
! 

dana yang dapat dihimpun dan kredit yang diberikan bagi perbankan. 

i 
I Sehingga dengan meningkatnya kredit yang diberikan, maka pendapatan 
! 
I 

i bunga akan semakin meningkat. 
I 
! 
I 3. Kecenderungan masyarakat akan kebutuhan jasa perbankan semakin 

meningkat 

Seperti disajikan pada tabel 13, dimana jumlah penabung yang selalu 

meningkat apabila pada bulan Juli 1996 jumlah penabung sebanyak 50.9 

juta, maka pada Maret 1997 jumlah penabung menjadi 54.5 juta, begitupula 

produk lainnya seperti kartu ATM yang terus mengalami peningkatan (tabel 

16). Hal ini menunjukan bahwa masyarakat semakin menyadari perlu jasa 

perbankan dalam hidupnya. 
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Tabel 16. Jumlah ATM dan kartu ATM 1994-1996 

4. Kebijakan ekonomi (deregulasi) diperkirakan akan diteruskan. 

Kebijakan ekonomi (deregulasi) akan dilakukan pemerintah terhadap 

peraturan-peraturan yang menghambat/memperlemah daya saing 

prodddjasa yang diiasilkan. Kebijakan tersebut dilakukan bukan hanya 

untuk menciptakan suasana kondusi bagi dunia usaha tetapi juga dalam 

menghadapi era globalisasi, diiana tidak adanya lagi hambatanlproteksi 

terhadap masuknya arus barangljasa dari negara lain. 

5. Jumlah Penduduk 

Pada tahun 1996 jumlah penduduk Indonesia hampir mendekati 200 juta 

jiwa. Jumlah penduduk yang demikian besarnya serta meningkatnya 

pendapatan perkapita merupakan peluang pasar bagi industri perbankan 

untuk memasarkan prodddjasa-jasanya. Industri perbankan dapat 

menggalilmenghimpun dana masyarakat sebanyak-banyaknya untuk 

ATM 

Jumlah kartu (ribu) 

Volume transaksi (Rp milyar) 

1.037 

1.673 
- 

Sumber : Bank Indonesia, 1997a 
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disalurkan kembali melalui kredit, baik untuk perorangan atau badan usaha 

yang prospektif. 

Ancaman: 

1. Persaingan dengan lembaga keuangan bukan bank semakii meningkat 

Kebutuhan dana yang diperlukan dunia usaha atau perorangan tidak hanya 

dilayani oleh industri perbankan, melainkan juga dapat melalui lembaga 

keuangan lainnya seperti: pasar modal, perusahaan pembiayaan, pegadaian 

dan lain-lain. Alternatif piliian bagi dunia usaha terhadap lembaga 

keuangan bukan bank akan berpengaruh terhadap perkembangan industri 

perbankan dalam arti menurunya peranan perbankan terhadap kegiatan jasa 

keuangan.. Seperti pada tabel 14 dan 15; dimana pertumbuhan dana yang 

d i i p u n  pasar modal pada tahun 1992-1996 rata-rata meningkat sebesar 

46%, sedangkan kredit yang diberikan pegadaian rata-rata meningkat 

sebesar 23%. 

2. Persaingan tingkat suku bunga bank lain 

Pada umumnya pendapatan yang diperoleh perbankan sebagian besar 

berasal dari pendapatan bunga. Oleh karena itu persaingan tingkat suku 

bunga akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh khususnya Sagi 

bank-bank yang mengandakan perolehan laba dari pendapatan bunga. 
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3. Adanya anjuran Bank Indonesia agar bank-bank kecil melakukan merger. 

Jurnlah bank yang relatif banyak, yaitu 239 buah akan lebih menyulitkan 

bagi Bank Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Selain 

itu juga di dalam menghadapi perdagangan bebas AFTA 2003 dan APEC 

2020 diperlukan perbankan yang yang kuat dan tangguh salah satu 

upayanya melalui peningkatan modal agar mampu bersaing nantinya, 

sedangkan sampai saat ini masih banyak bank -bank di Indonesia yang 

memiliki modal relatif kecil (dibawah 50 milyar). Oleh karena itu agar 

mampu bersaing di tingkat intemasional serta memenuhi permodalan, 

maka upaya merger merupakan salah satunya pilihan yang dapat dilakukan. 

4. Industri perbankan merupakan industri yang penuh dengan peraturan- 

peraturan 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa industri perbankan merupakan 

industri yang penuh dengan peraturan-peraturan, baik yang memberi 

kemudahan seperti kebijakan Pakto 88 maupun yang memberatkan seperti 

peningkatan modal menjadi Rp 150 milyar. Banyaknya peraturan-peraturan 

yang dikeluarkan akan berdarnpak terhadap penyesuaian kembali 

perencanaan yang telah dilakukan, sehingga waktu, tenaga dan dana yang 

diieluarkan menjadi tidak optimal. 
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5. Langkanya tenaga profesional dalam dunia perbankan. 

Seringkali terdengar bahwa terjadi "pembajakan" tenaga profesional 

khususnya pada industri perbankan. Pembajakan tersebut terjadi karena 

perkembangan perbankan yang demikian cepatnya namun tidak dibarengi 

oleh tersedianya tenaga profesional (bankir). Bagi bank-bank yang relatif 

kecilharu tumbuh mengalami kesulitan dalam mendapatkan tenaga 

profesional karena harus bersaing dengan bank-bank yang cukup besar atau 

bank-bank lain yang memberikan fasilitas lebih baik. 

6 .  Bank Asing dan Bank Patungan mulai mencari segmen baru pada tingkat 

menengah kebawah. 

Bank Asing dan Bank Patungan yang sebelumnya berkonsentrasi 

menggarap segmen menengah ke atas, akhir-akhii ini memperluas segmen 

pasarnya ke kalangan menengah ke bawah. Bank Asing dan Bank patungan 

yang telah memilii reputasi internasional dengan dukungan kualitas 

surnber daya manusia, sistem manajemen dan teknologi lebih baik menjadi 

ancaman bagi perbankan nasional. Dan ini dapat dilihat dengan 

m e m b a n d i a n  kinerja perbankan melalui ROA dan ROE (tabel 17). 
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Tabel 17. Indiator Kine rja Bank (ROA dan ROE) 1994-1996 

I I I I 
Sumber: Bank Indonesia, 1997a 

Kelompok Bank 

Rentabiltas Perbankan (ROA) 
Bank Persero 
BUSN Devisa 

BUSN Non Devisa 
BPD 

Bank Campuran 
Bank Asing 

Rentabilitas Perbankan 
(ROE) 

Bank Persero 
BUSN Devisa 

BUSN Non Devisa 
BPD 

Bank Campuran 
Bank Asing 

1994 (%) 

-0.30 
1.47 
0.80 
1.60 
1.53 
3.23 

-4.75 
12.03 
3.31 
13.43 
5.98 
20.30 

1995 (%) 

0.50 
1.41 
0.39 
2.23 
2.56 
4.62 

10.78 
17.95 
3.15 
25.30 
20.17 
40.08 
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VI. PERENCANAAN JANGKA PANJANG BANK CIC 1997 - 2001 

Dalam rangka mendukung perkembangan usaha di segala sektor industri 

diperlukan mobilitas dana yang cukup tinggi dalam masyarakat. Bank 

sebagaimana fimgsinya memberikan andil langsung dalam turut serta 

memperlancar mobilisasi dana masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, 

bank melakukan kegiatan utama berupa penghimpunan dana serta penyaluran 

dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Dari segi penghimpunan dana 

masyarakat menunjukan bahwa bank-bank swasta nasional memberikan 

peranan yang cukup besar. Pada tahun 1996, Bank Swasta Nasional 

mengambil porsi penghimpunan dana sebesar Rp 164.979 milyar (58,5%) dari 

total penghimpunan dana masyatakat oleh Bank Umum. 

Penyaluran kredit kepada msyarakat untuk semua kelompok bank selalu 

meningkat dari tahun ke tahun. Untuk tahun 1996 penyaluran kredit yang 

berasal dari Bank Swasta Nasional sebesar Rp 149.955 milyar (51,19%) dari 

total kredit Bank Umum. 

Kebutuhan akan jasa perbankan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan 

produk domestik bruto per kapita dan jumlah penduduk. Semakin besar 

pendapatan seseorang akan semakin besar kemungkinan seseorang untuk 

memanfaatkan jasa bank. Besarnya jumlah penduduk Indonesia juga 
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meivpakan potensi pasar yang berarti bagi industri perbankan. Dengan melihat 

kondisi di atas, industri perbankan merupakan sebagai bidang usaha yang 

memberi harapan besar. 

Bank CIC yang boleh diatakan bank pendatang baru dari sekian banyak 

bank yang telah ada, memerlukan kerja keras dalam upaya menghiipun 

sebesar mungkin dana masyarakat yang kemudian akan disalurkan melalui 

kredit. Total penyaluran kredit oleh Bank Umum pada tahun 1995 yaitu 

sebesar Rp 150.271 milyar, dengan pangsa pasar kredit Bank CIC hanya 

sebesar 0,07%. Narnun 3 (tiga) tahun kemudian, yaitu pada tahun 1996 Bank 

CIC berhasil meningkatkan pangsa pasar lcredit menjadi sebesar 0,12% dari 

total kredit sebesar Rp 292.921 milyar. Ini menunjukan bahwa pertumbuhan 

kredit Bank CIC lebih tinggi dari pertumbuhan total kredit Bank Umum. 

A. Proses Penyusunan Sasaran Jangka Panjang 

Pada penelitian ini, aspek fungsional seperti sumber daya manusia dan 

logistik dianalisa secara kualitatif didasarkan pada wawancara dengan pihak 

manajemen Bank CIC, sedangkan aspek pemasaran dan target keuangan 

dianalisa sesuai dengan data historis perseroan dan peluang di masa depan. 
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Berdasarkan analisis internal dan ekstemal yang telah dilakukan, maka 

dirumuskan sasaran perusahaan yang didasarkan pada laporan keuangan clan 

peraturan perbankan, yaitu: 

Sasaran 

Sasaran adalah suatu keinginan atau hasil yang diperlukan untuk dicapai 

dalam waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai tersebut selain ada batas 

waMu tertentu juga hasilnya dapat diukur (kuantitatif), menantang, spesifik dan 

realistis. 

1. Keuangan 

a. Meningkatkan ROE dari 16% menjadi 26% selama 5 (lirna) tahun atau 

naik sebesar 10% selama 5 ( h a )  tahun. Peningkatan ROE 2% setiap 

tahunnya didasarkan pada perkembangan ROE Bank CIC tahun 1992 - 
1996 

b. Mempertahankan rasio modal sendiri terhadap aktiva (CAR = capital 

asset ratio) yaitu sekitar 8% - 12% sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia. 
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2. Pemasaran 

Memperluas pangsa pasar kredit dari 0,12% menjadi 0,32% untuk 

lima tahun mendatang, terutama dalam sektor industri menengahkecil, 

ekspor, perdagangan dan jasa. Perluasan pangsa pasar tersebut didasarkan 

pada perkembangan pangsa pasar Bank CIC tahun 1993 - 1996 

3. Logistik 

Meningkatkan jumlah kantor cabang dari 21 kantor cabang menjadi 36 

kantor cabang untuk lirna tahun mendatang serta ATM dari 1 unit menjadi 

36 unit. ,Penambahan 3 (tiga) kantor cabang Bank CIC setiap tahunnya 

didasarkan pada rata-rata penambahan jumlah kantor cabang selama ini (8 

tahun), yaitu 2 - 3 kantor cabang baru setiap t a h ~ ~ y a .  

4. Sumber Daya Manusia 

Meningkatkan potensi sumber daya manusia yang potensial dan 

inovatif melalui pelatihan, yaitu: tenaga pelaksana = 150 orang; Manager 

Supervisi (Kepala Seksi) dan tenaga pelaksana = 40 orang; Manager 

Madya (Kepala Bagian dan Kepala Cabang) = 25 orang; serta 

seminar/workshop untuk Manager Puncak Oirektur) dan Manager Madya 

(Kepala Divisi) = 5 orang selama lima tahun sesuai dengan penambahan 

jumlah kantor cabang. 
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B. Strategi Bank CIC 

Strategi adalah sarana untuk mencapai sasaran atau dapat didefmisikan 

sebagai suatu kesatuan rencana yang terpadu dan menyeluruh yang mengaitkan 

kekuatan perusahaan dengan lingkungan yang diiadapinya agar dapat 

dicapainya sasaran perusahaan. 

Berdasarkan David (1995) bahwa secara garis besar dapat digolongkan 4 

(empat) tipe strategi yaitu : 

1. Strategi integrasi 

Strategi integrasi terdiri dari strategi integrasi kedepan, integrasi 

kebelakang dan integrasi horisontal. Strategi integrasi dilaksanakan dalam 

upaya menghindari kontrollposisi yang terlalu h a t  dari distributor dan suplier. 

Strategi integrasi kedepan dilakukan apabila biaya yang dikeluarkan untuk 

distributor mahal, tidak dapat diandalkan dan tidak mampu memenuhi 

kebutuhan perusahaan. Strategi integrasi ke belakang apabila biaya yang 

diieluarkan untuk suplier mahal, tidak dapat diandalkan dan tidak mampu 

memenuhi kebutuhan bahan baku. 

2. Strategi Intensif 

Strategi intensif terdiii dari strategi penetrasi pasar, pengemebangan pasar 

dan pengembangan produk. Strategi ini dilakukan karena perusahaan 
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memerlukan usaha yang intensif untuk memperbaiki posisi bersaing 

perusahaan. 

Strategi penetrasi pasar dilakukan apabila pasar dalam keadaan tidak jenuh 

terhadap produk perusahaan, peningkatan yang nyata dari penghasilan 

konsumen, clan rnenurunnya pangsa pasar pesaing sedangkan luas pasar 

meningkat. 

Strategi pengembangan pasar diterapkan apabila pada saat perusahaan sangat 

berhasil terhadap apa yang dilakukannya dan pasar tidak jenuh. Strategi 

pengembangan produk dilakukan apabila persaingan perusahaan dalam 

pertumbuhan industri yang tinggi dan pesaing utama menawarkan kualitas 

yang lebih baik dengan harga yang bersaing. 

3. Strategi Diversifkasi 

Strategi diversifikasi terdiii dari diversifikasi konsentrasi, diversifikasi 

horisontal dan diversifkasi konglemerat. Strategi diversifikasi dilakukan 

dengan penambahan bidang usaha baik yang ada hubungan dengan produk 

perusahaan sebelumnya maupun yang tidak ada hubungan dengan produk yang 

diiasilkan perusahaan. 

4. Strategi Bertahan 

Strategi bertahan terdiii dari strategi kerjasa sama, strategi penciutan dan 

strategi likuidasi. Strategi bertahan dilakukan apabila perusahaan tidak mampu 
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melakukan sendiii (joint venture), penciutan organisasi perusahaan atau 

penciutan perusahaan akibat menurunnya laba atau penjualan (rentrechment) 

dan menjual semua aset perusahaan (likuidasi). 

Di dalam menjalankan usaha perbankan, perseroan berupaya untuk 

menempatkan posisinya agar sejajar dengan bank-bank papan atas serta 

menjamin kepuasan nasabah akan jasa dan pelayanan yang diberikan dengan 

tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian. Berdasarkan beberapa kriteria 

strategi serta hasil analisis internal dan eksternal yang berupa kekuatan dan 

kelemahan perusahaan serta ancaman dan peluang bisnis dirnasa depan, maka 

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, strategi yang tepat untuk 

dilakukan yaitu strategi penetrasi pasar yang didukung dengan pengembangan 

pasar dan produk (strategy intensif) . Strategi ini dilakukan dengan 

memperbanyak jumlah kantor cabang, accotmt oflcer, promosi dan iklan serta 

jumlah ATM. 

Penambahan jumlah kantor cabang setiap tahun merupakan komitmen 

Bank CIC dalam rangka memberi pelayanan yang lebih luas kepada 

masyarakat, yang juga akan berdampak terhadap meningkatnya penghhnpunan 

dana masyarakat. Penambahan jumlah kantor cabang diarahkan untuk 

memperkuat keberadaan Bank CIC di daerah yang sudah ada serta didaerah 

yang merniliki jaringan nasabah yang cukup besar. 
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Bank CIC yang relatif kecil dan baru berd i  menyadari bahwa masih 

cukup banyak masyarakat yang belum mengenalnya. Oleh karena itu promosi 

dan iklan yang selama ini hanya berupa iklan diluar ruang (billborad) akan 

diperbanyak, begitu pula iklan melalui media cetak dan elektronik. Selain itu 

Account OfJicer dan Markting OfJicer yang merupakan ujung tombak 

perusahaan dalam pencarian dana dan penyaluran kredit agar perlu ditambah 

dari jumlah yang sudah ada sekarang sebanyak 1 - 2 orang untuk masing- 

masing cabang, sehingga akan lebih banyak aktivitas kunjungan ke nasabah 

atau calon nasabah. 

Fasilitas ATM juga menjadi perhatian manajemen Bank h~ dalam 

rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Bank CIC agar mampu 

bersaing mau tidak mau h a m  mengikuti perkembangan teknologi perbankan, 

salah satunya adalah dengan menambah jumlah ATM yang sudah ada. Dengan 

meningkatnya jurnlah kantor cabang, promosi dan iklan, ATM, penambahan 

jumlah account ofJicer dan marketing ofJicer, Bank CIC diharapkan akan 

mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti meningkatnya luas 

pangsa pasar kredit dan return on equity. Disamping itu upaya tersebut akan 

membangun image (kesan) yang baik dirnasyarakat. Hal ini sangat penting 

karena perbankan merupakan lembaga "kepercayaan". 
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C. Program KerjaPerencanaan Operasional 

Program kerja pada dasarnya merupakan suatu upaya bagaimana strategi 

dapat tercapai. Ini berarti merupakan upaya bagaimana surnber daya 

diianfaatkan untuk melaksanakan strategi. 

1. Keuangan 

Berdasarkan misi, sasaran dan strategi serta analisis SWOT, maka 

perencanaan operasional untuk aspek keuangan dapat disusun seperti pada 

tabel 18. Dari perencanaan operasional tersebut, maka program 

peningkatan ROE, program pengembangan besarnya aktiva dan pasiva 

sehubungan dengan perluasan pangsa pasar kredit serta dipertahankannya 

rasio antara modal dengan aktiva (CAR) sebesar 8% - 12%, maka dapat 

disusun performa neraca seperti pada tabel 19. 

Tabel 18. Program Pengembangan Laba sesuai den,gan - - - - 
Perluasan Pangsa Pasar Kredit 

1 1997 1 1998 1 1999 1 2000 12001 
I I I I I 

ROE (%) 

Laba CRl, juta) 

Modal send i  (Rp juta) 

Kredit (Rp juta) 

Dana pihak ketiga (Rp juta) 

Aktiva (Rp juta) 

Rasio modal terhadap 

aktiva (%) 

14.107 

78.732 

535.133 

548.854 

764.475 

10.2 

18 20 22 24 26 

http://www.mb.ipb.ac.id



Tabel 19. Proyeksi Laporan Neraca Bank CIC 1997 - 2001 

Aktiva 

Kas 

Giro pada Bank Indonesia 

Kredit yang diberikan 

Penempatan pada bank lain 

Surat berharga 

Aktiva tetap 

Aktiva lainnya 

Neraca 1997 
(dalam juta rupiah: 

Kcwajiban & Ekuitas 

Giro 

Tabungan 

Deposito berjangka 

Setifikat deposit0 

Pinjaman yang diterima 

Kewajiban lainnya 

Laba mgi tahun bejalan 

Jumlah aktiva 

1998 1999 2000 

764.475 

Jumlah kewajiban (1) 

Jumlah ekuitas (2) 

Jumlah 1 + 2 

2001 

1.090.388 

686.103 

78.372 

764.475 

1.470.218 

952.523 

137.865 

1.090.388 

1.903.967 

1.292.359 

177.859 

1.470.218 

2.391.634 

1.687.859 

216.108 

1.903.967 

2.139.984 

251.650 

2.391.634 
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Sesuai dengan angka-angka program kredit, dana, pendapatan dan biaya 

maka dapat disusun proyeksi LabaRugi untuk tahun 1997 - 2001 dengan 

tingkat suku bunga rata-rata tahun 1994 - 1996 seperti terlihat pada 

lampiran 5 (keterangan perhitungan lihat lampiran 6). Proyeksi LabaRugi 

disajikan pada tabel 20. 

Tabel 20. Proyeksi Laporan LabaRugi Bank CIC 1997 - 2001 

2. Pemasaran 

Dalam upaya untuk mencapai sasaran clan strategi yang telah 

ditetapkan maka program yang dilakukan pada tahun 1997 - 2001 adalah 

sebagai berikut : 

Laporan Laba Rugi 

Pendapatan bunga 

Beban bunga 

Pendapatan bunga bersih 

Pendapatan operasional lain 

Beban opersional lain 

Beban operasional lain bersih 

Laba sebelum pajak peng- 

hasilan 

Pajak 

Laba bersih 

1997 

116.987 

(82.312) 

34.675 

5.014 

(19.536) 

(14.522) 

20.153 

(6.056) 

14.107 

1998 

166.326 

(108.056) 

58.270 

6.518 

(25.397) 

(1 8.879) 

39.391 

(1 1.817) 

27.573 

1999 

229.61 1 

(149.169) 

80.442 

8.473 

(33.016) 

(24.543) 

55.899 

(16.770) 

39.129 

2000 

302.564 

(196.564) 

106.000 

11.015 

(42.921) 

(31.906) 

74.094 

(22.228) 

51.866 

2001 

385.188 

(250.241) 

134.947 

14.320 

(55.797) 

(41.477) 

93.470 

(28.041) 

65.429 
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102 

a. Program alokasi kredit untuk masing-masing sektor (juta rupiah) 
. - 

dengan rata-rata portofolio yang cukup relevan dari tahun 1992 - 1996 

yaitu : 

b. Program survei pemasaran 

Survei pemasaran dilaksanakan terhadap prospek ekonomi khususnya 

pada sektor-sektor yang menjadi tujuan pembiayaan. 

c. Program peningkatan pelayanan 

Mengadakan pelayanan door to door sevice 

1 Meningkatkan sikap pelayanan yang menarik, yang mencerminkan 

bahwa nasabah diperhatian dan diiormati 

Mendesain ruang tunggu nasabah yang cukup baik, menarik dan 

tidak menimbulkan resa enggan 

Mengadakan latihan customer selling skill 

d. Program evaluasi perkembangan pangsa pasar kredit 

Mengadakan evaluasi setiap bulan apakah pekembangan kredit 

sesuai dengan target perluasaan pangsa pasar kredit 

Tahun 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Perdagangan 
(35%) 

187.297 
267.145 
360.204 
466.472 
585.950 

Industri 
(20%) 
107.027 
152.654 
205.831 
266.555 
334.829 

Ekspor 
(10%) 

53.513 
76.327 

102.915 
133.278 
167.414 

Properti 
(1 5%) 

80.270 
114.491 
154.373 
199.917 
251.122 

Lain-lain 
(20%) 
107.027 
152.654 
205.831 
266.555 
334.829 
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Mengadakan penelitian apabila perluasan pangsa pasar kredit tidak 

mencapai target 

Melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kegagalan target 

3. Logistik 

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan, khususnya 

keuangan dan pemasaran, maka selama tahun 1997 - 2001 proyeksi 

penarnbahan jumlah kantor cabang dan ATM adalah sebagai berikut: 

Mengadakan survei potensi daerah khususnya dalam sektor industri, 

ekspor, properti dan perdagangan 

Menghitung biaya pendiiian kantor cabang 

Menetapkan jurnlah ATM yang diperlukan berdasarkan pada jumlah 

nasabah di setiap cabang dan lokasi strategis (pusat perbelanjaan). 

Tahun 

1997 
1998 
1999 
2000 
200 1 

Mempersiapkan sistem operasi, prosedur dan administrasi yang 

sesuai dengan penggunaan ATM 

Kantor Cabang (kota) 

3 (Jabotabek, propinsi lain) 
3 (Jabotabek, propinsi lain) 
3 (Jabotabek, propinsi lain) 
3 (Jabotabek, propinsi lain) 
3 (Jabotabek, propinsi lain) 

Jumlah ATM 

7 
15 
22 
29 
36 
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Memesan ATM pada suplier tertentu 

Mempersiapkan uji coba 

4. Sumber Daya Manusia 

Peningkatan jumlah kantor dari 21 kantor cabang menjadi 30 

kantor cabang selama lima tahun mengakibatkan kebutuhan tenaga kerja 

akan meningkat pula. Kebutuhan tenaga kerja setiap kantor cabang 

sekitar 16 orang dengan perincian sebagai berikut : Kepala cabang yang 

membawahi 1 orang Kepala Kredit, 1 orang Kepala Operasi dan 1 orang 

Bagian umum. Kepala Kredit membawahi 1 orang Account Ofjicer, 1 

orang Marketing Ofjicer, dan 1 orang Administrasi Kredit. Kepala 

Operasi membawahi 2 orang Teller, 1 orang Bagian Gio/Tabungan, 1 

orang Bagian Deposito, dan 1 orang Bagian Kliiing. 1 orang Bagian 

Umum membawahi, satpam, messenger, supir dan ofice boy.. Proyeksi 

kebutuhan tenaga kerja tahun 1997 - 2001 yaitu : 

Tahun 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Kebutuhan Tenaga Ke rja 
(orang) 

48 
48 
48 
48 
48 
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Sesuai dengan sasaran diiemukakan dalam bidang sumber daya manusia, 

maka program pelatihan pada tahun 1997 - 2001 adalah sebagai berikut: 

Menyelenggarakan pendidikan dan latihan yang bersifat pengenalan 

tentang Bank CIC dan produk-produknya kepada pegawai baru 

(technical traning) 

Mengadakan pendidiian account officer, marketing officer, analis 

kredit (technical training) 

Menyelenggarakan pendidikan untuk persiapan peningkatan karir 

(managerial training dan on the job training) 

Pengikutsertaan dalarn berbagai seminar dan workshop 
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W. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis internal dan ekternal yang dilakukan meliputi 

bidang keuangan, pemasaran, sumber daya manusia dan logistik, maka dengan 

meningkatkan ROE sebesar 10% secara bertahap selama 5 ( l i i a  ) tahun, 

proyeksi laba bersih akan dicapai sebesar Rp 14.107 juta, Rp 27.573 juta, 

Rp 39.129 juta, Rp 5 1.866 juta dan Rp 65.429 juta untuk masing-masing tahun 

1997, 1998, 1999, 2000 dan 2001. Untuk mencapai laba tersebut proyeksi 

kredit yang diberikan sebesar Rp 535.133 juta, Rp 763.272 juta, Rp 1.029.153 

juta, Rp 1.332.777 juta dan Rp 1.674.144 juta untuk masing-masing tahun 

1997, 1998, 1999, 2000 dan 2001 dengan asumsi LDR (loan to deposit ratio) 

sebesar 973%. 

Sebagaimana pesaingan industri perbankan saat ini yang semakin ketat, 

maka permodalan semakin menjadi penting clan ini juga sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia agar perbankan meningkatkan modal sendii secara 

bertahap m i n i m  menjadi sebesar Rp 150 milyar pada tahun 2001. Oleh 

karena itu untuk mempertahankan rasio modal terhadap aktiva 8% - 12% dan 

ketentuan Bank Indonesia, maka modal sendii Bank CIC diproyeksikan 

sebasar Rp 78.372 juta, Rp 137.865 juta, Rp 177.859 juta, Rp 216.108 juta dan 
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Rp 251.650 juta untuk tahun 1997 - 2001. Hasil perhitungan tersebut dicapai 

dengan tingkat rata-rata bunga pinjaman sebesar 20,08% sedangkan simpanan 

dalarn bentuk giro 8,46%, tabungan 15%, deposito berjangka 15,83% dan 

sertifrkat deposito 15,49% yang diperoleh dari tingkat bunga rata-rata tahun 

1994 - 1996. Untuk mencapai sasaran tersebut strategi yang dilaksanakan 

adalah melalui strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar dan 

pengembangan produk. 

B. Saran 

Mengingat bahwa lingkungan bisnis yang dihadapi cenderung berubah 

dan kadang-kadang sulit diduga, maka Bank CIC perlu melakukan pengamatan 

terus menerus terhadap perubahan lingkungan dunia usaha khususnya terhadap 

sektor-sektor usaha yang menjadi sasaran pemberian kredit oleh perusahaan. 
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I10 

Lampiran 1. Jadual kegiatan geladikarya 

1. Membina hubungan dg 
manajemen pemahaan - 

2. Mempelajari sistem 

4. Pengembangan metode 
pendekatan 

5. Presentasi 1 
6. Mencari alternatif 

pemecahan masalah 
7. Penetapan alternatif dan 

penyusunan program 
8. P e n p u n a n  laporan 

eksekutif 
9. Presentasi I1 dan 

penyerahan hasil 
laporan 

-- 

-- 

- 

- 

- 
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Lampiran 2. Laporan Neraca Bank CIC 1992 - 1996 (analisis persentase perkomponen) 

rupiah) 

% 

1.64 
2.34 
0.44 

1923 
6.37 

63.81 
1.06 
0,63 
1,87 
0.47 
2,13 

lO0,OO 

4,91 
15,32 
55,46 

126 
0.08 

13,75 
0.92 

0,44 
0,77 
0.36 

022 
93,50 
6,50 

100,OO 

% 

121  
0.87 
0,81 

13.56 
638 

69,50 
0,90 
0,40 
3,16 
1,19 
2,Ol 

100,OO 

629 
15,19 
4821 
536 
0,07 

11,94 
0.00 

120 
0,63 
0,36 
0,31 

90,06 
9.94 

100,OO 

(dalam juta 

1996 

8934 
12753 
2400 

104636 
34655 

347166 
5748 
3444 

10185 
2544 

11582 
544047 

26725 
83373 

301732 
6862 
417 

74800 
5W0 
2418 
4208 
1938 
1211 

508684 
35363 

544047 

1995 

5549 
3841 
2972 

60676 
40478 

225829 
3463 
1071 

10353 
2787 
9192 

366211 

20229 
64586 

2008l8 
14286 

170 
39172 

0 
2751 
3250 
1218 
1145 

338851 
27360 

366211 

Aktiva 
Kas 
Gim pada Bank Indonesia 
Gin pa& bank lain 
Penempatan pa& bank lain 
Surat-surat M a r g a  
Kredit yang diberikan 
Pendapatan yang masib akan diterima 
Biaya dibayar dimuka 
Aktiva t e tq  
Aktiva sewa guna usaha 
Aktiva lain-lain 

Jumlah aktiva 

Kewajiban dan Ekuitas 
Giro 
Tablmgan 
Deposito be jangka 
S e a t  deposit0 
Kewajiban segera lainnya 
Pijaman yang diterima 
Pinjaman subordinasi 
Kewajiban sewa guna usaha 
Beban yang masib h m  dibayar 
Hutang pajak 
Kewajiban lain-lain 

Jumlah kewajiban 
Jumlah ekuitas 

Jumlah kewajiban dan ekuitas 

YO 

1.52 
1.05 
0.81 

16,57 
11,05 
61,67 
0,95 
0.29 
233 
0,76 
2.51 

100,OO 

5,52 
17.64 
54.84 
393  
0.05 

10.70 
0.00 
0,75 
0.89 
0.33 
0,3 1 

92,53 
7,47 

100,OO 

% 

0,71 
0,92 
0,02 

13,64 
7.03 

68,89 
0.00 
0,OO 
3,93 
2,18 
2/59 

100,OO 

5,41 
14,OO 
42.98 
15.78 
1.70 
0.00 
0,OO 
0,00 
0.00 
0.00 
3,05 

90,30 
9,70 

100,OO 

1992 

840 
1101 

18 
16250 
8370 

82077 
0 
0 

4683 
2601 
3199 

119139 

6441 
16683 
51207 
18799 
2027 

0 
0 
0 
0 
0 

3629 
107586 
11553 

119139 

1994 

2956 
2109 
1980 

33050 
15551 

169398 
2205 
985 

7709 
2893 
4909 

243755 

15338 
37029 

117508 
14286 

170 
29110 

0 
2929 
1526 
875 
746 

219517 
24238 

243755 

1993 

1742 
1713 
791 

17710 
16611 

108341 
0 
0 

8378 
2495 
3636 

161532 

6185 
21913 
78548 
17868 

801 
9610 

0 
2569 

0 
0 

1333 
138826 
22705 

161532 

% 

1.08 
1,06 
0.49 

10,96 
1028 
67,07 
0.00 
0.00 
5,19 
1,54 
2,25 

100,OO 

3.83 
13,57 
48,63 
11,06 
0.50 
5,95 
0.00 
1,59 
0.00 
0,OO 
0,83 

85.94 
14,06 

100,OO 
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Lampiran 2a. Laporan Neraca Bank CIC 1992 - 1996 (analisis trend) 

112 

% 

61.00 
232.02 
-1925 
72.45 

-1429 
53,73 
65.98 

221,57 
-1,62 
-8,72 
26,00 

4856 

32,11 
29,09 
50.25 

-51,97 
145.29 
90.95 

#DNIO! 
-12.10 
29,48 
59,11 
5.76 

50,12 

29.25 

48.56 

1996 

8934 
12753 
2400 

104636 
34655 

347166 
5748 
3444 

10185 
2544 

11582 

544047 

26725 
83373 

301732 
6862 
417 

74800 
5000 
2418 
4208 
1938 
1211 

508684 

35363 

544047 

1995 

5549 
3841 
2972 

60676 
40478 

225829 
3463 
1071 

10353 
2787 
9192 

366211 

20229 
64586 

200818 
14286 

170 
39172 

0 
2751 
3250 
I218 
1145 

338851 

27360 

366211 

% 

87,72 
82,12 
50.10 
83.59 

160.29 
33.31 
57,05 
8.73 

34,30 
-3,66 
87.25 

50.24 

31,89 
74.42 
70.90 
0,W 
0,M) 

3457 
#DN/O! 

-5.08 
112.98 
39.20 
53.49 

54,36 

12,88 

50.24 

1994 

2956 
2109 
1980 

33050 
15551 

169398 
2205 
985 

7709 
2893 
4909 

243755 

15338 
37029 

117508 
14286 

170 
29110 

0 
2929 
1526 
875 
746 

219517 

24238 

243755 

Aktiva 
Kas 
Giro pa& Bank Indonesia 
Giro pada bank lain 
Penempatan pa& bank lain 
Surat-swat berharga 
Kredit yang diberikan 
Pendapatan yg masih akan diterima 
Biaya dibayar dimuka 
Aktiva tetap 
Aktiva sewa guna usaha 
Aktiva lain-lain 

J d a h  aktiva 
Kewajiban dan Ekuitas 

Giro 
Tabungao 
Deposito berjangka 
Sertiiikat deposit0 
Kewajiban segera lainnya 
Piinjaman yang diterima 
Piinjaman subordinasi 
Kewajiban sewa guna usaha 
Beban yang masih hams dibayar 
Hutang pajak 
Kewajiban lain-lain 

Jumlah kewajiban 

J d a h  ekuitas 

J d a h  kewajiban dan ekuitas 

1993 

1742 
1713 
791 

17710 
16611 

108341 
0 
0 

8378 
2495 
3636 

161532 

6185 
21913 
78548 
17868 

801 
9610 

0 
2569 

0 
0 

1333 

138826 

22705 

161532 

% 

69,690011 
23.12 

150,32 
86,62 
-6,38 
56,36 

#DN/O! 
#DN/O! 

-7.99 
15.95 
35.01 

50,90 

147.99 
68,98 
49.60 

-20.05 
-78,78 
20291 

#DN/O! 
14,Ol 

#DIV/O! 
#DN/O! 

-44.04 

58,12 

6,75 

50,90 

1992 

840 
1101 

18 
16250 
8370 

82077 
0 
0 

4683 
2601 
3199 

119139 

6441 
16683 
51207 
18799 
2027 
8800 

0 
0 
0 
0 

3629 

107586 

11553 

119139 

% 

107,38 
55,59 

4294,44 
8.98 

98.46 
32.00 

#DN/O! 
#DN/O! 

78,90 
4 0 8  
13.66 

35,58 

-3,97 
31.35 
53,39 
-4.95 

-60.48 
9.20 

#DN/O! 
#DN/O! 
#DlV/O! 
#DN/O! 

-63.27 

29,04 

96.53 

35,58 
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Lampiran 3. Laporan LabaIRugi Bank CIC 1992 - 1996 

Pendapatan bunga 

Beban bunga 

Pendapatan bunga bersih 

Pendapatan operasional lain 

Beban operasional lain 

Beban operasional lain bersih 

Laba operaional bersih 

Labalrugi non-operaional 

Laba sebelunl pajak penghasilan 

Taksiran pajak penghasilan 

Laba bersih 

Laba ditahan a w l  tahun 

Cadangan untuk modal kerja 

Jumlah yang tersedia untuk dibagikan 

Dividen kas 

Laba ditahan akhir tahun 

1992 

19977 

-14139 

5838 

220 

-5066 

-4846 

992 

15 

1007 

-1724 

5003 

3547 

0 

8550 

-4000 

4550 

1993 

26519 

-17239 

9279 

441 

-8092 

-765 1 

1628 

-25 

1604 

-1095 

3122 

3425 

0 

8547 

-3000 

3547 

1994 

31818 

-20520 

11298 

2813 

-11726 

-8913 

2385 

54 

2439 

-906 

1533 

1892 

0 

3425 

0 

3425 

(dalam juta 

1995 

51278 

-27631 

13647 

2782 

-12339 

-9557 

4090 

127 

4217 

-45 1 

1152 

740 

0 

1892 

0 

1892 

rupiah) 

1996 

78083 

-61258 

16825 

3857 

-15028 

-11171 

5654 

1073 

6727 

-267 

740 

813 

-813 

740 

0 

740 
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Lampiran 4. Ikhtisar Rasio Keuangan Bank CIC 1992 - 1996 
, . 

Rasio Keuangan 
Jumlah kredit yang diberikan bersih 

terhadap jumlah aktiva 
Jumlah aktiva produktif bersih 

terhadap jumlah aktiva 
Jumlah simpanan terhadap 
jumlah aktiva 

Jumlah kewajiban terhadap aktiva 

Rasio Usaba 
Pendapatan bunga bersih terhadap 

aktiva 
Pendapatan bunga bersih terhadap 

rata-rata ekuitas 
Laba bersih tehadap rata-rata 
jumlah ekuitas 

Laba bersih terhadap rata-rata 
jumlah aktiva produktif bersih 

Laba sebelum pajak penghasilan 
terhadap rata-rata jumlah aktiva 

Rasio Pertumbuhan 

Pendapatan bunga 
Laba bersih 
Jumlah aktiva 
Kredit yang diberikan bersih 

terhadap aktiva produktif bersih 
Kredit yang diberikan terhadap 

dana pihak ketiga (LDR) 
Rasio kecukupan modal (CAR) 

1992 

68,89 

89.56 

78,17 

96,30 

4.90 

5 1,56 

6,53 

0.95 

1,15 

42,22 

86.32 
110,37 

76,93 

89.45 

9,98 

1993 

67.14 

88.39 

77,08 

85,94 

5.74 

54.17 

6,13 

0,92 

1,14 

32.75 
55,79 

35,58 
75,96 

88,50 

14.63 

1994 

69,50 

89,44 

75.55 

90,06 

4,63 

48.13 

6,53 

0,85 

1,20 

19,98 
33.07 

50,90 
77,70 

93,87 

10,50 

(dalam persen) 

1995 

61.67 

89.29 

79,50 

92.53 

3,73 

52.90 

12,lO 

1.15 

1.38 

61.16 

103.65 
50.24 
79,64 

78.95 

10,75 

1996 

63,81 

89,42 

76,96 

93,s 

3.09 

53,65 

15,95 

1.23 

1,48 

52,27 

60,25 
48,56 
71.73 

83,93 

10,98 
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Lampiran 5. Tingkat Suku Bunga Rata-rata 1994 - 1996 
(dalam persen) 

I PenvaluranPenehim~unan Dana I 1994 

Kredit yang diberikan 
,Giro 

I I 

17,731 21,001 21,50 
10,791 7,501 7,91 

- - 

1995 

- 1 bulan 
- 3 bulan 
- 6 bulan 
- 12 bulan 

1996 

14,801 16,001 15,42 

Sertifikat Deposito 
- 1 bulan 
- 3 bulan 
- 6 bulan 
- 12 bulan 

- 

14,59 
14,20 
13,79 

16,OO 
13,75 
13,75 
16,OO 

17,OO 
17,OO 
17,SO 

- 

16,42 
16,42 
16,88 

14,50 
15,50 
15,50 
15,75 

- - 

15,42 
16,42 
16,42 
16,88 
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Lampiran 6. Perhitungan proyeksi Neraca dan LabaRugi 

Pertama-tama menentukan proyeksi luas pasar kredit tahun 1997 - 2001 

berdasarkan data luas pasar kredit tahun 1993 - 1996 dengan metode time 

series. 

Tahun Luas Pasar Kredit (Rp rnilyar) 

*) Proyeksi 

Perseroan menetapkan proyeksi luas pangsa pasar kredit yang ingin 

dicapai selama tahun 1997 - 2001 yaitu masing sebesar 0.16%, 0.20%, 0.24%, 

0.28%, 0.32%. 

Jumlah dana pihak ketiga yang hams dihiipun dengan asurnsi LDR 97,5%. 

Aktiva diperoleh dengan perbandingan tertentu terhadap kredit (70%). Pos-pos 

Neraca diiitung berdasarkan persentase rata-rata neraca tahun 1992 - 1996 

dengan mempertimbangkan peraturan perbankan. Rata-rata tingkat suku bunga 

giro, tabungan dan deposit0 dihitung berdasarkan rata-rata tingkat suku bunga 

tahun 1994 - 1996 (lampiran 5). 
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Lampiran 6a. Proyeksi Penempatan Dana dan Pendapatan Bunga 
tahun 1997 - 2001 

(1% x kredit) 
Rata-rata saldo 1997 
Rata-rata saldo 1998 
Rata-rata saldo 1999 
Rata-rata saldo 2000 
Rata-rata saldo 2001 

443.278 
649.203 
896.213 

1.180.965 
1.503.461 

4.433 
6.492 
8.962 

11.810 
15.035 
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Lampiran 6b. Proyeksi Penempatan Dana Antar Bank dan 
Swat Berharga tahun 1997 - 2001 
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Lampiran 6c. Proyeksi Dana Pihak Et, Pinjaman dan Beban Bunga 
Tahun 1997 - 2001 
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Lampiran 6d. Proyeksi Dana pihak 111, Pijaman 
dan Beban Bunga tahun 1997 - 2001 

Target 2000 
Rata-rata saldo 
Target 2001 
hta-rata saldo 

95.198 
84.355 

119.582 
107.390 

13.488 

17.172 
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