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BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORITIS.

1. Fungsi dana masarakat bagi Perbankan.

Salah satu fungsi Bank menurut Undang Undang Pokok
Perbankan nomor 7 Tahun 1992 adalah menghimpun dana dari
masarakat dan menyalurkannya

kepada masarakat yang

membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Dari proses pengumpulan
dan penyaluran dana tersebut Bank memperoleh penghasilan
berupa selisih bunga

pinjaman yang diterima dengan bunga

simpanan masarakat yang dibayarkan. Selain pendapatan yang
berasal dari bunga,

industri perbankan juga memperoleh

pendapatan dari penjualan jasa lainnya diluar perkreditan yang
disebut sebagai pendapatan "jeer'

berupa pendapatan propisi,

komisi dan restitusi. Pendapatan tersebut dikenal sebagai fie base
income". Pada umurnnya perbankan di Indonesia masih sangat

tergantung pada pendapatan bunga. Hal ini menunjukan bahwa
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operasi perbankan masih didominir oleh penyaluran kredit kepada
masarakat.
Dana yang disalurkan Bank berasal dari masarakat secara
individu,

perusahaan

swasta atau BUMN, dan dari instansi

pemerintah lainnya. Pemilihan instrumen penyimpaan dana oleh
masarakat ditentukan pula oleh motif serta tujuan penyimpanan
dana tersebut.

Dana yang terkumpul dari masarakat tersebut

setelah dikurangi dengan cadangan kas, kemudian disalurkan oleh
perbankan dalam bentuk pinjaman kepada masarakat yang
memerlukannya.

Dari penyaluran kredit ini Bank memperoleh

pendapatan bunga dan berbagai fee karena adanya transaksi lain
yang terkait dengan pemberian kredit

.

Sedemikian pentingnya

dana masarakat bagi industri perbankan, dapat diumpamakan
sebagai darah yang mengalir dalarn tub& manusia. Giardini (1963)
menyatakan bahwa dana adalah bahan baku utama dalam industri
perbankan.
Bagi sebuah Bank jumlah dana yang dihimpun hams sesuai
baik jumlah maupun jangka waktunya dengan kredit yang
disalurkan. Bilamana terjadi ketidak sesuaian (mismatch) , dapat
menimbulkan masalah bagi Bank tersebut. Misalnya terjadi
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kelebihan dana seihingga tidak dapat dioperasikan, akan menekan
laba Bank , karena dana tersebut tidak menghasilkan pendapatan
bunga sementara bunga tetap dibayarkan kepada para penabung.
Sebaliknya bila terjadi kekurangan dana, Bank akan menghadapi
masalah likiditas yang dapat mendorong Bank untuk mencari dana
dengan harga yang lebih tinggi dengan resiko menekan laba Bank.
Bilamana keadaan tersebut terjadi pada Cabang sebuah Bank yang
mempunyai beberapa Cabang, akan dapat diatasi dengan
menyalurkan kelebihan dananya ke Cabang lain atau bilamana
terjadi keadaan sebaliiya, maka Cabang tersebut menerima
penyaluran dana dari cabang lain. Dengan adanya mekanisme
transfer dana antar Cabang ini dapat menirnbulkan keseimbangan
sumber dan penggunaan dana bagi Bank secara keseluruhan.
Dalam memilih dana, bank berusaha memperoleh dana yang
stabil meskipun dengan harganya sedikit tinggi , sepanjang dana
tersebut dapat dijual melebihi harga pokoknya.

2. Desentralisasi dan Pertanggung Jawaban Akuntansi.

Dalam mengandalikan aktivitas organisasi yang sedemikian
komplek, biasanya digunakan dua pendekatan dalam membuat dan
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mengimplementasikan keputusan yakni dengan sentralisasi atau
desentralisasi.
dibuat

oleh

Dengan sentralisasi berarti seluruh keputusan
manajemen tingkat

atas,

sedangkan

dengan

desentralisasi manajemen level bawah diberi kewenangan untuk
membuat keputusan dalam area operasinya. Dua elemen penting
dalam memutuskan desentralisasi adalah bagaimana desentralisasi
dilakukan (apa segmentnya, dan apa yang dijadikan dasar
segmentasi tersebut) dan apa alasan dilakukan desentralisasi
(Hirsch,l991).

Dasar desentralisasi :
Dalam menentukan type desentralisasi menurut Hirsch, 1991
hendaklah mempertimbangkan daya kontrol pendapatan dan biaya
(controllability of revenue and cost), dan struktur organisasi yang
optimum, serta kompleksitas lingkungan internal dan ekstemal
perusahaan. Kompleksitas keadaan pasar akan menentukan perlu
atau tidaknya keahlian khusus dalam memperoleh bahan baku, dan
jenis teknologi yang diperlukan.
Dengan sejumlah pertanyaan tersebut maka desentralisasi
perusahaan dapat disegmentasikan kedalam :
Berdasarkan geogra5s (Geographial Area)
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Berdasarkan Produk
Type konsumen :

Konsumen Pemerintah, Swasta.

Korporasi (Wholesale), Perusahaan Menengah (Midle), dan
eceran (retail).

Berdasarkan Teknologi proses.

Alasan melakukan desentralisasi.
Alasan dilakukannya desentralisasi menurut Hansen (1995)
adalah :
Akses kepada informasi setempat ( Acces to Local Information) ;
Suatu keputusan yang berkwalitas memerlukan sejumlah
informasi yang Cepat, Akurat dan Tepat zoaktu. Bagi perusahaan
yang besar dengan daerah operasi yang tersebar dan beragam
sering mengalami keslitan memperoleh informasi yang cepat
dan tepat waktu, sehingga keputusan yang diambil megalami
keterlambatan. Informasi seperti ini biasanya lebih cepat
diproses oleh manajer daerah.
Keterbatasan kemampuan (Cognitive Limitations ); Jika berbagai
informasi yang bersifat lokal disampaikan ke manager level atas,
maka para manager akan menghadapi beragam permasalahan
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organisasi yang bersifat komplek dari berbagai daerah operasi.
Untuk memproses dan menggunakan informasi yang beragam
tersebut

memerlukan

personil yang merniliki keteramplan

tertentu pada tingkat pusat. Untuk menghindari biaya yang
timbul ,maka salah satu alternatifnya adalah desentralisasi.
Tangapan yang lebih cepat (Timely Response possible) ; Dengan
desentralisasi maka manajer daerah dapat dengan segera
menanggapi permasalahan yang terjadi dengan mengambil
keputusan yang cepat.

Focusing of Central Management ;

Dengan desentralisasi

keputusan operasional, maka manajer level atas dapat fokus
terhadap ha1 ha1 yang bersifat strategis dan perencanaan jangka
panjang perusahaan.
Latihan dan evaluasi (Training and Evaluation) ;

Dengan

desentralisasi manajer level bawah berkesempatan untuk
memperoleh pelatihan sambil bekerja (learning by doing),
sebelum mereka menduduki jabatan yang lebih tinggi. Hal ini
merupakan cara yang baik dalam persiapan regenerasi.
Kesempatan ini juga dapat dirnanfaatkan untuk mengevaluasi
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kemampuan manajer level bawah dalam

mengoperasikan

wewenang yang dilimpahkan kepadanya
Motivasi :

Dengan memberikan kebebasan kepada manajer

untuk membuat keputusan,

dapat memenuhi kebutuhan

tingkat tingginya yakni penghargaan dan pengembangan diri
(selfexteem self actualization) . Tanggung jawab yang lebih besar

dapat menghasilkan kepuasan kerja yang lebih tinggi dan
mendorong para manajer untuk berusaha lebih giat lagi.

Pertanggung jawaban akuntansi.
Desentralisasi keputusan kepada manajer tingkat yang lebih
rendah memerlukan mekanisme pertanggung jawaban dari
penerima wewenang kepada pihak pemberi

wewenang, yang

diwujudkan dalam bentuk pertanggung jawaban akuntansi. Dalam
suatu organisasi sistem akuntansi pertanggung jawaban disusun
atas dasar "pusat pertanggung jawaban" yang merupakan pusat
pengendalian biaya, laba dan investasi.
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Pusat biaya (Cost center) adalah bagian organisasi yang mempunyai
kewenangan dalam mengendalikan biaya. Pusat biaya tidak
mempunyai kendali terhadap penjualan dan pendapatan.

Pusat Laba (Profit Center) merupakan kebalikan dari pusat biaya dan
mempunyai kendali terhadap biaya dan pendapatan.

Pusat lnvestasi merupakan bagian organisaisi yang mempunyai
kendali terhadap biaya, pendapatan dan investasi.
Bagian organisasi yang dijadikan sebagai pusat laba dengan
segala kewenangannya, hams mempertanggung jawabkan berapa
besar laba yang telah diperolehnya dan berapa besar pengorbanan
yang dilakukan untuk memperoleh laba tersebut. Bagian organisasi
yang menjadi pusat investasi hams pula mempertanggung
jawabkan berapa ROI yang dihasilkannya. Unit organisasi yang
menjadi pusat biaya mempertanggung jawabkan biaya yang
dikeluarkannya.

Konsep pertanggung jawaban akuntansi ini

sangat penting dalam suatu organisasi perusahaan, karena konsep

ini membantu memperjelas tanggung jawab manajer dan
menentukan bagaimana prestasi seorang manajer akan dievaluasi.
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3. Penilaian kinerja unit yang didesentralisasi.

Desentralisasi memerlukan suatu evaluasi atas kinerja
manajemen yang terdesentralisasi. Umurnnya evaluasi tersebut
didasarkan atas ukuran ukuran akuntansi seperti rugillaba, Return

on lnvestment (ROI) dan Residual income (RI). Mengevaluasi kineja
unit desentralisasi berarti membangun sejumlah kriteria ukuran
keberhasilan. Manajemen tingkat atas tidak saja memperoleh
gambaran atas kinerja unit desentralisasi akan tetapi juga
menentukan irnbalan yang akan diberikan. Oleh karena itu untuk
tugas tugas yang didesentralisasi, unit yang terdesentralisasi dinilai
tidak saja atas dasar kinerja sekarang yang akurat, akan tetapi juga
potensi masa depan yang dapat dikembangkan untuk menentukan
imbalan atas prestasinya ( Hirsch, 1991). Beberapa metode penilaian
kinerja unit desentralisasi sebagai berikut :
a. Ukuran ukuran akuntansi (Accounting measures).
Yang paling sering dipakai dalam mengukur kinerja unit
desentralisasi adalah berdasarkan catatan akuntansi (historical

accounting) seperti :
Tingkat Pengembalian lnvestasi atau Return on lnvestment (ROI).
ROI didefinisikan sebagai pendapatan

dibagi dengan
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investasi. Ratio ini mencerminkan kemampuan investasi
menghasilkan laba

untuk mengembalikan modal yang

diinvestasikan. Semakin besar ROI yang dicapai oleh suatu
proyek, semakin baik penilaian terhadap investasi tersebut.

Hasil Sisa (Residual income) : Konsep ini menekankan pada
suatu pendapatan diatas tingkat pengembalian minimal, yang
disebut sebagai hasil sisa. Kriteria penilaian difokuskan pada
memaksimalkan hasil sisa bukan pada ROI.

b. Aliran kas sebagai pengukur kinerja :
Untuk menilai investasi jangka panjang ,kasflow dapat
dipakai sebagai pengukur

kinerja manajemen dengan

menggunakan Aliian Kas yang Didiskontokan atau Discounted

Cash Flozv (DCF) selama umur proyeknya . Aliran kas ini dapat
dipakai untuk mengukur performance sepanjang aliran kas
dapat merefleksi perubahan perubahan
c. A l a t a l a t ukur lainnya.

Profitabilitas.
Posisi Pasar (Market Position)
Produktivitas.
Pengembangan Pegawai
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Perilaku pegazvai
Tanggung jazvab Sosial

4. Konsep harga transfer dalam bisnis perbankan.
Harga Tansfer adalah harga yang dibebankan pada barang
barang yang dihasilkan oleh suatu divisi yang ditransfer ke divisi
yang lain (Hansen, 1992). Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan
dari apa yang disampaikan Maurice L Hirsh, Jr dalam bukunya
"Advanced management Acounting" yakni :

"Transfer Prices are the prices charged by one division of a
company for goods (or service) provided to another division of
the same company. Transfer pricing involves the policies
companies set for these intersegment transfer, the price of the
transfers, and administration of the transfer pricing policy"
Transfer price terjadi karena adanya transfer produkljasa
dari satu unit yang desentralisasi keunit lain, dan oleh karena itu unit
yang memproduksi memperhitungkan harga transfer

tersebut

sebagai revenue unitnya. Masalah penetapan harga transfer adalah
sesuatu yang sulit untuk ditetapkan dan menuntut suatu kebijakan
agar tidak menimbulkan frustasi unit unit yang terkait, meskipun
didalamnya terdapat

masalah yang sangat menarik bagi para
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akademis, dan beberapa manager menganggap sebagai sesuatu yang
tidak dapat terpecahkan. Hal ini tiada lain disebabkan harga transfer
sulit untuk menjamin
menyangkut

kepuasan kepada semua pihak, dan

evaluasi manajemen dan akuntansi pertanggung

jawaban. Menurut Hansen,1992 harga transfer

mempunyai

pengaruh yang kuat terhadap :

Evaluasi unjuk kerja secara lebih akurat.
Dengan harga transfer tidak ada manajer divisi

yang

diuntungkan karena adanya pengeluaran biaya oleh divisi lain.

Laba perusahaan secara keseluruhan .
Ketika harga transfer diterapkan dalam perusahaan, dapat
mempengaruhi tingkat

laba secara keseluruhan.

pengertian bahwa manajer-manajer

Dalam

divisi mernilih tindakan

yang menguntungkan bagi divisinya dan bagi pemsahaan secara
keseluruhan.
Atonomi Unit Operasional/divisi, dimana manajer tingkat pusat
tidak mencampuri kebijakan yang diambil oleh manajer divisi.
Permasalahan yang timbul dalam penetapan harga transfer
ini adalah sering ketiga tujuan tersebut tidak

tercapai secara

simultan. Masalah harga transfer ini juga terjadi dalam bisnis
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~erbankanyang mempunyai unit operasional (Cabang-cabang)
diberbagai tempat.

Harga yang dibebankan merupakan suatu

pendapatan bagi unit yang mentransfer dana,

dan merupakan

biaya bagi unit yang menerirna transfer dana atau pengguna dana.
Oleh karena itu sistem harga transfer adalah bagian yang integral
dari sistem lcontrol dan akuntansi manejerial.
Usaha perbankan yang pada umumnya masih didominasi
oleh usaha penghimpunan dan penyaluran dana masarakat selalu
menghadapi masalah transfer dana antar cabang. Masalah spesifik
dalam perbankan adalah menyangkut pengalokasian biaya non
bunga yang dikeluarkan untuk berbagai macam aktivitas, kepada
biaya dana sehingga biaya per satuan unit dana menjadi kompleks.
Dana yang

dihimpun oleh suatu Cabang (Cabang

pengumpul = selling unit ) dioperasikan oleh Cabang tersebut dalam
bentuk pinjaman, kelebihannya ditransfer ke Cabang lain (Cabang
pemakai dana = buying unit). Pola ini pada dasarnya sama dengan
perusahaan manufaktur yang memproduksi produk yang bersifat
tangibel. Karena adanya ketidak seirnbangan antara sumber dan
penggunaan dana pada masing masing cabang , maka diperlukan
suatu mekanisme transfer dana dari unit yang mengalami kelebihan
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dana ke unit yang mengalami kekurangan dana. Oleh karena itu
perlu diatur pembayaran kepada cabang penyuplai dana dan
pembebanan biaya kepada cabang pemakai dana.

Didalam

akuntansi transfer secara internal , harga transfer disusun untuk
dapat ;
Memfasilitasi penetapan harga aset .
Meninggikan/Memperjelas ukuran laba dan evaluasi kinerja
Membentuk nilai transfer sebagaimana halnya biaya dana.
Menunjang manajemen aset dan kewajiban.

5. Penetapan "harga transfer".
Pendekatan biaya kesempatan dalam penetapan harga transfer.
Dalam menetapkan kebijakan harga transfer kepentingan
unit penjual dan unit pembeli harm dipertimbangkan. Hansen
(1992) memberikan arahan dalam menetapkan harga transfer

dengan pendekatan biaya kesempatan. Pendekatan ini dicirikan
dengan harga terendah yang dapat diterima oleh unit penjual
merupakan harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh unit
pembeli.
berikut ;

Hal ini dapat

ditegaskan untuk setiap unit sebagai
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- Harga transfer minimum adalah harga yang tidak merugikan
penjual.

- Harga transfer maksimum adalah harga yang tidak merug&an
pihak pembeli.
Sebagai acuan bagi unit unit tersebut adalah bagaimana
meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan.

Harga transfer berdasarkan harga pasar.
Bilamana unit pernbeli dan unit penjual mempunyai kebebasan
untuk membeli atau menjual produk di pasar

yang bersaing

sempuma, maka harga transfer yang ideal adalah berdasarkan
harga pasar. Dengan cara ini laba masing masing unit dan laba
perusahaan secara keseluruhan dapat dioptirnalkan. Kondisi ini
dapat

terlaksana

bilamana

manajer

tingkat

pusat

tidak

mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh manajer unit.

Harga transfer berdasarkan biaya.
Dalam penetapan harga transfer berdasarkan biaya

dapat

dilakukan dengan cara ;

- Full costing ;yakni dengan memperhitungkan seluruh biaya tetap
dan variable untuk menghasilkan produk tersebut.

- Full costing ditambah mark up .
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Cara ini hampir sama dengan full costing, dengan penambahan
mark up tertentu sevagai laba yang dapat dinegosiasikan.

- Variable cost ditnnzbalz deizgan fee atas biaya tetap.
Bilamana unit /divisi penjual bekerja dibawah kapasitas normal,
maka cara ini dapat dipakai sepanjang iizark up berupa bagian
dari biaya tetap dapat dinegosiasikan.

Pendekataiz Traizdisional (Traditional approaches).
Menurut Guardini (1983) , dalam industri perbankan dalam
menetapkan harga transfer umumnya menggunakan pendekatan
traditional yang dikategorikan kedalam kelompok :
Q Baya daiza rata rata.

Menurut cara ini, seluruh biaya dana yang dikeluarkan
dibagi dengan total dana setelah dikurangi dengan cadangan kas
atas tabungan dan time deposit (deposit0 berjangka).
Contoh :
Dari neraca rata-rata (gambar 1) dan laporan Rugi/Laba
"XYZ" (Gambar 2) diperleh angka angka berikut :

PT
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Rata rata total liabilty ......................................... Rp. 1.000.000
Dikurangi:
Kas & Bank ...................................Rp. 100.000
Cadangan kas atas tabungan
dan deposito berjangka .................Rp 10.000

RP

110.000

Dana yang dapat dioperasikan netto......................Rp 890. 000
Total biaya dana .......................................................Rp
Rata biaya dana =

71.850 =
890.000

71.850

8,07%.

O Biaya rata rata dana yang berbunga.
Sama dengan cara rata rata dana, akan tetapi yang
diperhitungkan adalah dana yang berbunga saja.
Contoh :
Rata rata total Kewajiban .........................................
Rp. 1.000.000
Dikurangi :
Dana tidak berbunga .....................
Rp. 400.000
Kewajiban lainnya ......................... Rp. 50.000
Modal saham ..............................Rp 50.000

Rp 500.000

Rp 500.000
Dikurang Cadangan kas atas tabungan &
deposit0
Rv. 10.000
Dana yang dapat dioperasikan ............................Rp. 490.000
Total biaya dana ......................................................Rp. 71.850
14,66%.
Rata biaya dana = 71.850 =
490.000
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@ Biaya rata-rata dana yaizg seizsitif terlzadap per~rbalzaizbiilzga
Adalah biaya rata rata tertimbang dari keseluruhan dana
yang didapat dari pasar bebas, termasuk

Sertifikat Deposito,

Euorodollar, dan dana pinjaman jangka pendek. Dana tersebut
dianggap sebagai komponen neraca yang dapat distel atau
dikendalikan dan pembeliannya tidak menimbulkan tambahan
biaya overhead.
Sebagai contoh :
Rata rata Neraca dana yang sensitif
terhadap bunga
Sertifikat Deposito
Dana Pinjaman jangka pendek

Rp.

RP.
RP.

Rp
Dikurang Cadangan Sertifikat deposit0
Rp.
Rp.
Dana yang dapat dioperasikan
Total biaya dana ............................................. RP.
Dikurangi bunga tabungan ............................ Rp.
R ~
14,83%.
Rata biaya dana = 71.350 =
481.000

200.000
50.000
240.000
490.000
9.000
481.000
71.850
500
. 71.350

Sistem Biaya Marginal (Marginal Cost system)

Pendekatan ini menggunakan biaya bunga yang paling mahal
di pasar bebas sebagai patokan harga transfer. Secara teori , biaya
marginal dana tidak hanya berpedoman pada sumber dana dengan
rate paling tingi di pasar, akan tetapi juga sumber dana mahal dengan
jangka waktu terpendek yang paling sedikit tersedia di pasar.
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Bagi Bank yang menerapkan sistem biaya marginal, maka
pemakai dana akan dibebani harga transfer yang mewakili harga dana
yang terakhir ditarik dari pasar.
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Gambar 1.
PT Bank "XYZ"
RATA-RATA POSISI NERACA
19XX
(DALAM JUTAAN RUPIAH)

ASET

rata rata neraca

Kas dan giro di Bank lain

100.000

Investasi dalam surat surat berharga

200.000

Pinjaman :
Komersial
Hipotik dan real estate
Pinjaman konsumtif
dikurangi : Cadangan kredit macet
Pinjaman bersih
ktiva lain lain
TOTAL ASET
KEWAJIBAN DAN MODAL SAHAM

Giro nasabah
Deposito berjangka Rupiah :
Sertifikat deposit0
Deposito berjangka valuta asing
Tabungan
Pinjaman jangka pendek
Kewajiban lainny a
Modal saham
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL- SAHAM

50.000
1.000.000

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

Gambar 2
PT B A N K "XYZ"
LAPORAN RUGI/LABA (Parsial)
Periode 1-1-19xx s/d 31-12-19xx
(Dalam jutaan Rupiah)

PENDAPATAN BUNGA :

Pinjaman komersial
Hipotik dan real estate
Pinjaman konsumsi
Pendapatan bunga dan deviden surat surat berharga
Total pendapatan bunga
Biaya bunga

:

Biaya bunga deposito Rupiah :
Tabungan
Sertifikat deposito
Bunga deposito Valuta Asing
Bunga pinjaman jangka pendek
Total Biaya Bunga
PENDAPATAN BUNGA NETTO

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

B. KERANGKA KONSEPTUAL.

Cabang PT Bank "X" yang berfungsi sebagai pusat laba (profit

center) mempunyai misi untuk memberikan kontribusi laba kepada
induk perusahaamya. Untuk melaksanakan misi tersebut , Cabang
dilengkapi seperangkat kebijakan yang meliputi ;
Pelimpahan wewenang kepada Pimpinan Cabang.
Kebijakan anggaran.
Kebijakan tentang tingkat bunga dan kebijakan operasional
lainnya.
Kinej a unit yang didesentralisasi secara periodik perlu dievaluasi
untuk melihat sejauh mana efektifitas manajemen dalam mencapai
sasaran unitnya. Banyak kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja
manajemen Cabang dan salah satu

diantaranya adalah tingkat

Pengembalia aset (ROA) yang dicapai selama periode tertentu.
Harga Transfer sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi
tingkat ROA berkaitan dengan penetapan harganya (pricing policy) dan
kemampuan manajemen dalam mengendalikan aset dan kewajiban.
Oleh karena itu diperlukan pemahaman sistim harga transfer oleh
manajer Cabang, agar kontribusi harga transfer terhadap upaya
mengoptimalkan ROA Cabang dapat dicapai.
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Baik

Guardini (1983) maupun Weston dan Birgham (1994)

sependapat bahwa kebijakan harga tersfer haruslah bersifat adil baik
bagi

divisi/unit penjual ataupun unit pembeli didalam suatu

perusahaan. Disamping ha1 tersebut, agar harga transfer menjadi alat
motivasi ,maka diperlukan suatu perhitungan yang akurat.
Bertolak dari pernilsiran tersebut maka perlu dilakukan analisa
perhitungan harga transfer dan sejauh mana pengaruhnya terhadap
pembentukan ROA PT Bank "X" Cabang " B .
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ANALISIS PERHITUNGAN HARGA TRANSFER
DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA CABANG
KASUS PT BANK '6 X I, CABANG '6 BI,

KEBIJAKAN

PERUSAHAAN

I

1

SASARAN CABANG

I

OPERATING

Kas
Surat-surat berharga
Pinjaaman diberikan
lnventaris
Aktiva tetap
Rekening antar kantor
(Pool Fund)

Biava operasi
Biaya bunga
Biaya non bunga

perhitungan biaya dan pendapatan
Harga Transfer

Harga
Transfer
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BAB - I11
METODOLOGI

A. METODE DAN RUANG LINGKUP.
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang dilakukan di

PT Bank "X" Cabang " B dengan menggunakan data neraca dan laporan
rugi/laba

dan laporan kaji ulang selama 2 tahun terakhir

.

Tujuan

penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai tingkat
ROA yang dicapai oleh PT Bank "X" Cabang " B . Penelitian meliputi data

neraca dan laporan rugi/laba cabang serta laporan aktivitas yang berkaitan
dengan poolfund dan harga transfer, serta dasar penetapan pool rate oleh
Kantor Pusat PT Bank "X".

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN.
Penelitian dilakukan di Kantor PT Bank "X" yang terletak di
kota " B dan di Kantor

Pusat

I T Bank "X".

menghabiskan waktu selama 6 minggu.

Penelitian ini
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C. PENGUMPULAN DATA.

Data yang dikumpulkan dan dianalisa adalah data keuangan
dan data aktivitas yang diperoleh dari PT Bank "X Cabang "Bdan
laporan analisa profitabilitas yang dibuat oleh kantor pusat PT Bank

"X" serta laporan Kaji Ulang Cabang "B.

Data tersebut

berupa

data sekunder yang telah diolah oleh PT.Bank "X" Cabang "B.

D. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA.

Data yang diperoleh diolah kembali untuk memperoleh pool
fund setelah diperhitungkan dengan cadangan wajib sesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia secara bulanan. Dengan mengalikan pool
fund yang telah disesuaikan dengan pool rate yang berlaku pada
bulan yang bersangkutan dipeoleh harga trasfer untuk bulan tersebut.
Hasil perhitungan bulanan tersebut

diakumulasikan selama satu

tahun dan kemudian dibandingkan dengan hasil kaji dalam laporan
kaji ulang dan dengan laporan analisa profitabilitas yang dibuat oleh
Kantor Pusat PT Bank "X mtuk menguji penyimpangannya.
Untuk mendapatkan akurasi perhitungan harga transfer, cara
yang sama dilakukan dengan menggunakan data rningguan dengan
mengambil data beberapa bulan tertentu saja sebagai sampel.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN.
Sejarah kelahiian PT Bank "X berawal dari Surat Kuasa
Pemerintah RI pada tanggal 9 Oktober 1945 untuk membentuk sebuah
Yayasan dengan nama Badan Umum "Poesat Bank Indonesia" yang
diketuai oleh Wakil Presiden pertama RI Drs.Mohammad Hatta,
sedangkan Pimpinan Harian atau Direktur yayasan dipegang oleh
R.M

Margono

Djojohadikoesoemo.

Berdasarkan

Peraturan

Pemerintah Penganti Undang Undang nomor 2 tahun 1946
dibentuklah Bank ini yang pada saat itu berfungsi sebagai Bank
Sentral. Modal dasar semula sebesar 5.000 uang Jepang yang berasal
dari

"Dana Kemerdekaan Indonesia" dan tidak lama kemudian

ditambah lagi sebesar 30.000 uang Jepang. Dengan dikeluarkannya
Undang Undang Damrat nomor 2 tahun 1955, maka Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 2 tahun 1946 dicabut,
sehingga Bank ini tidak lagi berfungsi sebagai bank Sentral akan
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tetapi berubah fungsinya sebagai Bank umum dengan modal dasar
sebesar Rp.300.000.000,00.
Nasabah pertama Bank ini adalah Tambang Emas Cikotok
Sukabumi dengan pinjaman pertama sebesar 150.000 uang Jepang ,
yang digunakan sebagai modal kerja untuk pengadaan pangan dan
gaji 3.000 orang pegawai tarnbang tersebut. Pinjaman tersebut tanpa
jaminan apapun dan semata mata atas kepercayaan dan didorong oleh
semangat kejuangan agar tambang emas ini dapat memberikan
kesejahteraan bagi Nusa dan Bangsa. Selama perang kemerdekaan
Kantor Pusat Bank ini sempat pindah ke Jogyakarta disertai dengan 82
peti yang berisikan 5.015,365 kg biji emas dan 560.451,050 kg perak
yang digunakan untuk membiayai perjuangan.
Selama periode

tahun 1950

- 1967, tercatat beberpa ha1

penting yakni pada tanggal 15 September 1950 Bank ini memperoleh
peningkatan status menjadi Bank umum devisa. Pada tanggal 17
Agustus 1965 dengan adanya integrasi Bank Bank milik negara Bank
hi mengalami penantian nama. Semenjak dikeluarkanya Undang

Undang pokok Perbankan nomor 14 tahun 1967, maka Bank ini
kembali kefungsi semula dengan modal sebesar Rp.500.000.000,00
(lima ratus juta Rupiah).
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B. PERKEMBANGAN PERMODALAN.

Dengan dikeluarkannya Undang Undang Pokok Perbankan
nomor 7 tahun 1992 sebagai pengganti Undang Undang terdahulu,
maka Bank ini berubah statusnya sebagai peusahaan Persero
sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris nomor 131 tangal 31 Juli
1992 yang dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H. Notaris di Jakarta
dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia

berdasarkan Keputusan nomor C2-6582.HT.Ol.Ol.tahun

1992 tangal 12 Agustus 1992, dan telah didaftar di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dibawah nomor 2153/1992 tanggal 15 Agustus 1992,
serta diumurnkan dalam Berita negara Indonesia nomor 73 tanggal 11
September 1992. Berdasarkan Akta tersebut ditetapkan modal dasar
Bank ini sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) yang
terdiri dari 5.000.000 (lima juta) lembar saham dengan nilai nominal
Rp.1.000.000 perlembar. Dari modal dasar tersebut ditempatkan
sebanyak 1.000.000 saham atau senilai Rp.1.000.000.000.000,00 (satu
triliun Rupiah), dan disetor penuh sebanyak 600.000 lembar saham
atau senilai Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus rnilyar Rupiah) dan
seluruhnya dimiliki oleh negara. Sisa saham yang belum disetor baru
dilunasi Pemerintah pada tanggal 12 Agustus 1994.
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Berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No:
S.a/MK.016/ 1996 tanggal 9 Pebruari 1996, jurnlah modal saham yang
ditempatkan dan disetor penuh ditingkatkan menjadi 1.440.548 (Satu
juta empat ratus empatpuluh ribu lima ratus empat puluh delapan )
lembar atau senilai Rp.1.440.548.000.000. Berdasarkan Rapat Umum
Pemegang Saham yang termaktub dalam Akta nomor 408 tanggal 30
Juli 1996 and Akta nomor 1 tangal 1 Agustus 1996 Notrais Adam
Kasdarmaji SH, diputuskan nilai nominal saham dirubah menjadi Rp
500 perlembar sehinga jumlah saham yang telah disetor menjadi
2.881.096.000 ( dua milyar

delapanratus delapan puluh satu juta

sembilan puluh enam ribu).
Tabel-4 :Perincian saham PT Bank "X" sebelum Go Public
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C. POSISI PT BANK "X" DALAM INDUSTRI PERBANKAN.
Per 31 Maret 1996 di Indonesia terdapat 240 buah Bank (tabel-1)
termasuk 27 buah Bank Pembangunan Daerah. Perkembangan jumlah
Bank sejak Pakto '88 sedemikian pesatnya, membuat persaingan antar
Bank semakin tajam. Berbagai kemudahan yang ditawarkan dan
disertai dengan berbagai hadiah adalah dalam rangka upaya
pengumpulan dana masarakat. Fenomena ini disebabkan perbankan

d
l Indonesia masih menitik beratkan operasinya pada sektor
perkreditan, dan oleh karena itu peranan dana dalarn sebuah Bank
sangat penting.

Penghimpunan Dana.
Dalam prospektus PT Bank "X" yang diterbitkan bulan Oktober
1996, menyebutkan bahwa pangsa pasar dana Bank ini mencapai
7,4%

, dan

67,7% dari dana yang diperoleh tersebut berasal dari

nasabah retail yang dikelola oleh Kantor Cabang. Menurut data yang
dikumpulkan oleh Majalah Info Bank yang dimuat dalam

edisi

September 1996, pada akhir Desember 1995 Bank ini menempati
urutan ke 2 setelah Bank BCA, dengan tingkat pertumbuhan 37,35%.
Dalam periode yang sama tercatat jumlah dana yang berhasil
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dihimpun sebanyak Rp.21.385 milyar, atau naik hampir Rp 6 triliun
dibanding posisi tahun 1994.

Perkreditan
Dari hasil survey yang dibuat oleh Majalah Info Bank edisi
Juli 1996, sampai dengan akhir tahun 1995 PT BanYX" menempati
urutan keempat dari bank pemberi kredit terbesar di Indonesia dengan
total kredit sebesar Rp.19,9 triliun . Tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR)
atau perbandingan kredit yang diberikan terhadap jurnlah dana pihak
ketiga dan modal inti pada akhir 1995 sebesar 85,21% atau dinilai baik.

Tabeld. Peringkat 10 Bank Penghimpun dana
Terbesar tahun 1995

I

Nama Bank

1. Bank Central Asia
2. PT.Bank X"
3. Bank Rakyat Indonesia
4. Bank Dagang Negara
5. Bank Bumi Daya
6. Bank Ekspor lmpor Indonesia
7. Bank Danamon
8. Bank lnternasional Indonesia
9. Bank Dagang Nas. Indonesia
10. Bank LlPPO
umber : Info Bank no 20111966

Total Aset

(dalam Milyar Rupiah)
G lr o

3.508.6
4.1 56.8
3.142.1
2.961,2
2.841 ,I
2.878,8
1.657,9
1.057,7
608.5
1.266,O

Tabungan

8.733.3
4.662,2
7.472,l
2.250,2
2.4793
1.972,8
2.336.6
1.140.0
774.5
1.840,l

Deposito

10.147.1
12.566.0
5.473.0
10.01 1.7
9.083,O
9.466,4
6.830,7
6.267,5
6.492-4
2.790,8

Jumlah

22.389.0
21.385.0
16.087.2
15.223.1
14.403.9
14.318.0
10.825.2
8.465,2
7.875.4
5.396.9
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Pada akhir 1995 Bank

ini tercatat sebagai Bank yang

mempunyai aset terbesar dii Idonesia yakni Rp.32,l Triliun Dibandiig
dengan total aset tahun 1994 menunjukan peningkatan sebesar 23,5%.

Profitabilitas.
Menurut laporan keuangan audited per 30 Juni 1996 dan 31
Desember 1995,1994 dan 1993, FT bank "X" menghasilkan laba bersih
setelah hak pemegang saham minoritas sebesar :
Tabel-6 Perkembangan ROA PT Bank "X"
Periode 31-12-1993 s/d 31-06-1996
Periode
Laba Bersih

ROA

I

I

31 Desember 1993
31 Desember 1994
31 Desember 1995
30 Juni1996

Rp. 123.211juta
Rp. 151.928juta
1 Rp. 274.023 juta
j Rp. 146.189juta

/

/

I
,

0,53 %
0,58%
0.85%
0.90%

Dibanding dengan sepuluh Bank yang mempunyai aset diatas

Rp.10 triliun pada akhir Desember 1995, Bank ini tercatat sebagai yang
terbesar dalam memperoleh laba.
Dilihat dari data dibawah dapat dikatakan bahwa I T Bank "X"
termasuk bank papan atas dengan reputasi yang cukup baik dan
cukup sehat.

Kondisi tersebut

menjadi kekuatan Bank ini dalam

menghadapi persaingan dalam industri perbankan yang semakii ketat.
Tabel- 7 : Peringkat 10 Bank dengan aset diatas Rp 10 triliun
( dalam milyar Rupiah)
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Sumber : Info Bank no 199196

') Peringkat

D. KEGIATAN USAHA.

PT bank "X" selaku bank umum melakukan kegiatan perbankan
didalam dan diluar negeri. Jaringan operasi PT Bank "X" didalarn
negeri

per 30 Juni 1996 terdiri dari

12 Kantor Wilayah yang

membawahi 489 kantor cabang yakni :
36 Kantor Cabang kelas I
108 Kantor Cabang kelas I1
76 Kantor Cabang kelas I11 dan
269 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di 27 Propinsi.
Sedangkan jaringan operasi Intemasional Bank ini mempunyai
6 Kantor Cabang di luar negeri.

Usaha pokok bank ini

dominan adalah penghimpunan dana, dan perkreditan.

yang

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

a. Penghimpunan dana masarakat.
Dana masarakat yang dihimpun terdiri dari dana giro, deposit0
dan tabungan baik dalam bentuk Rupiah ataupun valuta asing.
Sampai akhir Juni 1996, dana tersebut didominir oleh dana dalam
Rupiah, sedangkan peranan dana dalam valuta asing
total dana
Tabel-8 Perkembangan dana PT Bank "X

-

Tahun 1994 1995

Sumber : Prospektus

(dalam Milyar Rupiah)

+ 14% dari
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b. K r e d i t .
Fasilitas Kredit yang diberikan oleh PT Bank "X" cukup banyak
ragarnnya, namun secara garis besar fasilitas kredit yang diberikan
kepada nasabah dapat

dibedakan

penyediaan dana oleh Bank

, dari

dari

hubungannya dengan

sudut jangka waktu sebagai

berikut :
1.Dari hubungannya dengan penyediaan dana :

Kredit langsung ;yakni faslitas kredit yang dapat ditarik oleh
debitur

setelah penandatangan dan syarat syarat kredit

dipenuhi. Contoh : Kredit Modal Kerja, Kredit investasi.
Kredit tidak langsung, yakni jaminan yang diberikan oleh Bank
kepada pihak lain untuk kepentingan nasabahnya. Contoh :

*.

Pembukaan L/C Import, Bank Garansi.
2. Dari sudut jangka waktu :

Kredit jangka pendek adalah kredit yang mempunyai jangka
waktu kurang dari 1tahun. Contoh Kredit Modal Kerja.
Kredit jangka menengah dan jangka panjang yakni kredit yang
mempunyai jangka waktu lebih dari 1tahun sampai paling lama
15 tahun. Contoh kredit investasi.
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, maka

Dilihat dari segmentasi debitur yang menerima kredit

debitur Bank ini dapat dikategorikan kedalam tiga segment dengan
ciri ciri sebagai berikut:
Tabel-9 : Kriteria segmentasi debitur.
Jumlah Aktiva
Segmen Pasar

Penjuaan bersih
tahunan

Jumlah Fasilitas
Kredit

Pasar Korporasi
(Wholesale Market)

> Rp.20 milyar

> Rp.225 milyar

> Rp. 35 milyar

Pasar Menengah
(Middle Market)

Rp275 milyar Mmpai
dengan Rp.20 milyar

Rp2,25 milyar sampai
dengan Rp225 milyar

Rp 1.2 milyar sampai
dmgan ~p 35 d y a r

< Rp275 w a r
Seluruh kredit yang
diberi kan kepada
perorangan
untuk
tujuan non usaha

< ~ p . milyar

Pasar Eceran (Retail
Market)
Perusahaan
Bukan Pemsahaan
I

w

< ~ p1,2
. milyar

1

I

I

I

Sumber : Prospektus
Alokasi seluruh protepel kredit kepada masing masing segment nampak
pada tabel berikut ini :
Tabel-10 Komposisi alokasi kredit dalam negeri
Tahun 1992- Juni 1996 (dalam milyar Rupiah)
I

I
Segmen pasar

I

1992
Jumlah %

I

I

1993

Jumlah

1

%

I

1994
Jumlahl %

I

I

1995
JumlahI

30 Juni 1996
%

ldah

1

%

Pasar Korporasi

4561

58.1

6344

6 ,

7.488

61,6

9.447

620

9.442

59.4

Pasar menengah

1.548

193

1.943

18.9

2076

17.1

2285

15.0

2.676

16.8

Parar eeran
KUK
Non KUK

1.781
1.215
566

227
15,5
7,2

1.998
1584
414

19,4
15,4
4.0

2591
1.%7
624

215
16,2
5,l

3.493
2707
786

229
7.8
5.1

3.780

2.805
915

2)8
17.7
6.1

Jumlah :

7.853

1W.O

10.285

1W,O

12155

15226

1W,O

15.898

1w.0

-

Sumber :PmspeMus

1W.O
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BAB V
PEMBAHASAN

A. SISTEM PENCATATAN DAN PENGOLAHAN DATA AKUNTANSI.

Sistem pencatatan dan pengolahan data akuntansi merupakan
bagian yang integral dari Sistem Informasi Manajemen, oleh karena
itu pengaruhnya terhadap ketepatan dan keakuratannya dalam
menghasilkan informasi bagi manajemen cukup besar. Tentunya ha1
ini tidak terlepas dari dukungan teknologi komputer yang dipakai
untuk pengolahan data, sistem dan prosedur serta sumber daya
manusianya.
PT Bank "X" termasuk pionir dalam menggunakan teknologi
komputer dalam bisnis perbankan dengan investasi yang cukup besar
dalam bidang ini. Salah satu strategi Bank ini adalah pengembangan
dan pemanfaatan teknologi yang mendukung aspek Sistem Infonnasi
Manajemen dengan menggunakan satelit untuk menghubungan
jaringan Kantor Cabang, Kantor Wilayah, dan Kantor Besar.
Sistem jaringan komputer yang dipakai saat ini terbagi dalam dua
yakni :

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

Wide Area Netzvorks ( W A N )
Local Area Nekvorks ( L A N )

Wide Area networks.
Wide Area Networks merupakan suatu jaringan komputer yang
menghubungan beberapa Kantor Cabang di kota kota besar seperti
Jakarta, Bandung , Surabaya dan Cabang Cabang yang terletak
dibeberapa ibu kota propinsi di Indonesia. Secara garis besar jaringan

ini terdiri dari satu komputer induk (main frame) yang terletak di
Jakarta dan sejumlah terminal yang ada di Kantor Cabang, Kantor
Wilayah dan Kantor Besar dan perangkat telekomunikasi seperti satelit
dan sebagainya.
Dengan sistm ini, data base nasabah dan data transaksi berada
dan diproses di komputer induk ,dan Kantor Cabang berfungsi sebagai
terminal untuk memasukan data. Sistem ini bekerja secara real time dan
dapat menghubungkan antara satu cabang dengan cabang lain pada
waktu yang sama. Sistem ini dikenal sebagai sistem "on line

"

sedangkan Cabang cabang yang menggunakan sistem ini disebut
sebagai Cabang Sistematik . Salah satu keunggulan sistem ini adalah
seluruh data Cabang dapat dimonitor dari komputer induk sehiigga
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pengolahan data untuk keperluan Sistem Informasi Manajemen dapat
dilakukan secara terintegrasi setiap hari di pusat pengolahan datanya.
Local Area Networks.
Local Area Net Work ini merupakan jaringan komputer yang
terdapat di Cabang yang tidak menggunakan Sistem On Line. Sistem
ini secara garis besar terdiri dari satu unit server sebagai Pusat Pengolah

(Central Processing Unit) dan beberapa terminal yang berfungsi sebagai
data entry yang bekerja secara real time. Perbedaan dengan sistem on line
adalah bails data base nasabah dan data transaski berada pada masing
masing kantor Cabang sehingga untuk pengolahan data Sistem
Informasi Manajemen dilakukan secara off line. Sistem ini pada Bank

"X"

dikenal sebagai Sisitim "BOSS" atau Branch Operating Support

System.
Sejalan dengan perkembangan teknologi, MT Bank "X" telah
mengembangkan sistem BOSS menjadi sistem Boss On Line. Dengan
menggunakan satelit maka Cabang Cabang yang sudah masuk
jaringan Boss On Line dapat melakukan transaksi antar Cabang secara
real time. Dalam waktu dekat dan secara bertahap Cabang Cabang
yang menggunakan sistem Boss akan ditingkatkan menjadi Boss On
Line. Pada akhirnya seluruh Cabang Cabang termasuk cabang
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sistemetik akan menggunakan sistem Boss On Line. Cabang " B
termasuk cabang yang sudah menggunakan sistem Boss On Line.
Perbedaan Boss On Line dengan sistem on line adalah sistem
BOSS

baru terhubungkan dengan Cabang lain bilamana

ada

transaksi antar Cabang, sedangkan sistem on line yang termasuk
kategori WAN setiap transaksi selalu berhubungan dengan computer
induk. Akibatnya biiamana terjadi gangguan pada komputer induk
dapat mengakibatkan gangguan seluruh jaringan WAN, sementara
kerusakan pada salah satu server sistem Boss On Line

hanya

berpengaruh pada jaringan yang ada pada Cabang yang mengalami
gangguan saja. Dengan sistem Boss On Line pengolahan data untuk
keperluan Sistem Informasi Manajemen secara terintegrasi juga dapat
dilakukan.

B. PEMANFAATAN
MANAGEMENT
INFORMATION
SYSTEM
(MIS) DALAM
MENGUKUR KINERJA UNIT OPERASIONAL

.

Konsep Management Information System yang dikembangkan
guna mendapatkan informasi untuk menajemen diberbagai tingkatan
yang menggambarkan kinerja PT bank "X secara keseluruhan, dapat
dilihat dari berbagai tingkatan :
Kinerja Bank secara keseluruhan.
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Kinerja unit unit operasional seperti Cabang, Wilayah., dan Divisi
operasional lainnya atau kinerja Bisiness unit.
Kinerja bank yang dilihat dari segment market.
Kinerja bank yang dilihat dari sektor ekonomi tertentu.
Kinerja bank yang dilihat dari produk produk yang dipasarkan
Kinerja bank yang dilihat dari kontribusi nasabah nasabah tertentu.
Tujuan analisa tersebut adalah untuk mengukur kontribusi
masing masing unit , masing masing produk

atau masing masing

sektor terhadap bank secara keseluruhan serta mengidentifikasi
langkah langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaiki profitabilitas
yang meliputi :

- Startegi Penetapan Harga (Pricing strategy) untuk menetapkan
tingkat suku bunga dana atau pinjaman.

- Startegi Pemasaran (Marketing strategy) yakni untuk menetapkan
arah pemasaran.

- Pengendalian operasi kredit.
- Pengendalian biaya operasi.
- Memperbaiki struktur aset dan kewajiban (Asset Lisbillity
management)
Kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja unit operasional yang
bersumber dari laporan MIS terdiri dari :
Profitabilitas yakni kinerja yang dilihat dari kemampuan unit
operasional menghasilkan laba pada periode tertentu.
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Produktivitas yakni kinerja suatu unit operasional dilihat dari
produktivitasnya dalam menghasilkan laba.
Tingkat pertumbuhan suatu unit operasonal dalam periode
tertentu.
Kwalitas kredit yang diberikan oleh suatu unit operasional
tertentu.
Pendanaan

yakni

kemampuan

unit

operasonal

dalam

menghirnpun dana dalam periode tertentu.
Analisa

profitabilitas

dan

perhitungan

harga

transfer

merupakan bagian dari Management Information System PT Bank "X".
Untuk mengukur kinerja unit operasionalnya perhitungan dan analisa
tersebut dilakukan oleh Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi
secara terpusat dengan memanfatkan laporan MIS yang disampaikan
oleh kantor kantor Cabang .

C . METODOLOGI PEMBUATAN ANALISA PROFITABILITAS.
c.1 Konsep Dasar Perhitungan profitabilitas.

Penyusunan analisa profitabilitas unit operasional diiakukan dengan menyusun terlebih dahulu profitabilitas masing
masing produk dari masing masing segrnentasi pasar.
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Profitabilitas

suatu Cabang merupakan penjumlahan dari

profitabilitas masing masing produk yang dijual dalam segment
eceran. Produk produk yang dianalisa tingkat keuntungannya
adalah :

Pinjaman : Profitabilitas produk pinjaman terdiri dari empat
jenis pinjaman yakni :

- Pinjaman Dana Bank "X" sendiri yang terdiri dari Kredit
Modal kerja dan Kredit Investasi.

- Pinjaman dengan dana Kredit Likiditas Bank Indonesia.
- Pinjaman diluar dana Bank "X" .
Simpanan Pihak Ketiga yang terdiri dari :

- Giro Rupiah dan Valuta Asing.
- Deposito Rupiah dan Valuta Asing.
- Tabungan.
Jasa jasa (Services) yang terdiri dari :

- Jasa Jaminan Bank.
- Jasa Letter of Credit. (L/C Import, L/C Export, L/C Domestik)
- Jasa Valuta asing.
- Jasa lain-lain.
Penghitungan profitabilitas Unit Operasional/Cabang
dimulai dengan menghitung profitabilitas tiap tiap produk yang
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dijual di Cabang tersebut untuk suatu periode tertentu.
Profitabilitas Cabang diperoleh dari penjumlahan profitabilitas
masing masing produk.

Profitabllitas
Dana

I
-

+ Pmfitabilitas
Pmduk

I

Profitabilitas

Diredindirect

Gambar 2 : Skema perhitungan Profitabilitas Cabang.

C.2. Sumber data dun informasi.

Data utama yang diperlukan dalam penyusunan laporan
profitabilitas ini adalah Neraca dan Daftar Rugi/Laba Cabang.
Untuk memudahkan analisa, maka pos pos neraca dikelompokan
kedalam suatu sub rekening yang sejenis. Bagi cabang yang
menggunakan Sistem BOSS, digunakan posisi akhir bulan yang
dikirirnkan secara off line. Sedangkan bagi cabang sistematik
karena data base nya berada disatu lokasi maka digunakan rata
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rata harian.

Pos Pos daftar Rugi/laba diambil dari mutasi

Rugi/laba pada bulan laporan.
Untuk pembebanan biaya non bunga (Direct dun indirect
cost) dan untuk mengalokasikan aktiva tetap ke masing masing
produk digunakan angka penimbang yang diperoleh dari hasil
survey alokasi waktu kerja yang dilakukan dalam tahun 1992. dari
hasil survey tersebut diperoleh angka tertimbang masing masing
aktivitas terhadap seluruh aktivitas bank. Angka ini kemudian
dipakai

angka penirnbang dalam mengalokasikan biaya non

bunga dan aktiva tetap tersebut.
C.3 Asumsi dan penyesuaian dalam peritungan pool fund dan

profitabilitas.
Untuk memperoleh perhitungan yang akurat digunakan
asumsi asurnsi sebagai berikut :
3.1 Pendapatan dan biaya diperlakukan sesuai dengan sistem
akuntansi yang berlaku pada PT Bank "Xu, yakni untuk
pendapatan diperlakukan secara Cash basis sedangkan untuk
biaya diperlakukan secara acrual basis.
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3.2 Aktiva tetap dinilai

atas nilai bukunya yakni

harga

perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannyaa,
dialokasikan kepada semua produk.
3.3 Equity terdiri dari modal, cadangan, rugi/laba ditahan dan

rugi/laba berjalan. Dalam daftar Rugi/Laba Cabang hanya
terdapat akumulasi laba tahun berjalan, sedangkan modal,
cadangan dan rugi/laba ditahan ada pada neraca konsolidasi.
Untuk cabang yang mengunakan sistem BOSS, equity terdiri
dari akumulasi Rugi/laba sarnpai dengan bulan laporan. Bagi
cabang on line sistematik ,equity adalah selisih aktiva dengan
pasiva yang kemudian dialokaskan kesemua produk
pinjaman, dana dan jasa.
3.4 Saldo rekening antar kantor yang ada pada neraca cabang
dimasukan sebagai poolfind

, karena dalam analisa

profitabilitas per unit kerja setiap cabang dianggap sebagai
suatu kesatuan usaha sehingga dana pada rekening antar
kantor tersebut akan diperhitungkan harga transfer.
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C.4 Alokasi pos pos neraca dun rzlgi/laba.
Dalam rangka

penghitungan poolfund

pada

neraca

perproduk, diperlukan alokasi pos-pos neraca tertentu kemasing
masing produk. Pos pos neraca yang

dialokasikan

tersebut

adalah :
4.1 Prima y Resewe.

Primary reserve adalah alat likuid yang harus disediakan oleh
Bank, untuk menyangga likuiditas bank apabila ada
kewajiban kewajiban yang segera jatuh tempo. Primary reserve
dialokasikan ke produk produk atas dasar sebagai berikut :
Produk pinjaman : atas dasar disponible pinjaman.
Produk dana : atas dasar outstanding dana.
Produk jasa : atas dasar marginal deposit
Besarnya primary reserve mengacu kepada ketentuan Bank
Indonesia.
Contoh :
Alokasi primary reserve Giro =

x

Total dana + Marginal deposit
+ disponible pinjaman

Primary Reserve
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4.2 Alokasi aktiva tetap.

Akitva tetap dialokasikan keseluruh produk pada tiap
segment pasar dengan cara sebagai beikut.
Tetapkan bobot (roeiglzt) untuk masing masing produk atas
dasar hasil survey alokasi penggunaan waktu kerja
kemasing masing produk.
Alokasikan aktiva tetap ke masing masing produk atas
dasar outstanding atau volume masing masing produk
dikalikan dengan pembobotnya dengan formula sebagai
berikut :
Contoh : Alokasi aktiva tetap untuk tabungan
Alokasi aktiva tetap
untuk produk tabungan =

-

4.3

Outstanding tabungan x
bobot tabunaan
x
outstanding masingmasing produk x bobotnya

Aktiva Tetap

-

Alokasi equity.

Equity dialokasikan keseluruh produk pada setiap segment
dengan cara sebagai berikut :
Besamya equity yang dialokasikan ke pinjaman kelolaan
adalah sebesar alokasi aktiva tetap yang dialokasikan pada
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pinjaman kelolaan, dengan kata lain besarnya alokasi
aktiva tetap dart alokasi equity adalah sama besar.
Equity setelah dikurangi equity yang dialokir ke pinjaman

kelolaan, dialokasikan ke seluruh produk atas outstanding
masing masing produk dengan formula :
Contoh : Alokasi Equty untuk Tabungan

Alokasi Equity
yg dialokir untuk
tabungan

=

-

Outstandina airo
x Totoal Equity Equity
ke pinjaman kelolaan.
s e l u ~ hproduk out stan
ding pinjaman kelolaan

-

4.4 Alokasi Nostro Account.

Outstanding nostro account Rupiah atau valuta asing
serta pendapatannya adalah merupakan rekening-rekening
yang dibuat untuk mendukung aktivitas produk jasa-jasa
dalam rupiah dan valuta asing. Oleh sebab itu harus
dialokasikan kepada produk produk yang terkait seperti :
L/C Import.

L/ C Ekspor.
L/C Domestik.
Jasa lainnya.
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Alokasi nostro account Rp dan VA serta pendapatannya
ke masing masing produk jasa atas dasar volume jasa-jasa
Rupiah dan Valuta Asing dengan formula sebagai berikut :
Contoh alikasi Nostro Valuta Asing untuk L/C Impor
Alokasi Nostro =
V o l u m e r
x Nostro Account
Total Volume seluruh jasa-jasa VA
VA U1 UC lmpor

4.5

Alokasi Biaya Pencadangan Pinjama Macet.

Biaya pencadangan pinjaman macet tersebut adalah biaya
yang timbul karena adanya penghapusan pinjaman di Cabang ,
biaya tersebut dialokasikan pada produk-produk pinjarnan atas
dasar outstanding pinjaman golongan I1 (kurang lancar), 111
(diragukan) dan IV (pinjaman macet) pada masing masing jenis
pinjarnan dengan formula sebagai berikut :
Contoh :
Alokasi Biaya CPM
ul pinjaman investasi

=

Outstanding pinjaman investasi
aol 1I.III. dan IV
x Biaya
Total Outstanding pinjaman
pencadangan
golongan I,III dan IV
pinjaman
macet

4.6 Alokasi Biaya lungsung (Diret Cost).
Yang dimaksud dengan biaya langsung adalah biaya
biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada
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produk yang dkeluarkan oleh unit operasional. Biaya biaya
tersebut terdiri dari biaya personalia, biaya penyusutan ,
biaya operasional lainnya dikurangi dengan pendapatan
Direct cost tersebut dialokasikan

operasional lainnya.

keseluruh produk dari seluruh segment yang ada di Cabang
dengan cara sebagai berikut :
Tetapkan bobot untuk masing masing jenis bisnis atas
dasar hasil survey.
Alokasikan biaya langsung ke masing masing bisnis atas
dasar outstanding masing masing produk dikalikan
dengan bobot masing masing produk dengan formula
sebagai berikut :
Alokasi Direct cost =
Direct cost

. .

Outstandinx Bobot
outstanding volume rnasingrnasing bisnis x bobot masing masing

C

x Total

4.7 Biaya Tidak langsung (Indirect cost).

Biaya tidak langsung pada dasarnya sama dengan biaya
langsung seperti diitas, yang membedakannya adalah biaya
tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pusat sebagai penunjang
unit unit operasional dan tidak secara langsung menangani
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produk. Biaya ini tidak dialokir ke unit oprasional tingkat
Cabang dan hanya dibebankan ke unit operasional tingkat
pusat saja.

C.5 Pendekatan yang digunakan.
Pendekatan yang dipakai dalarn penghitungan dan analisa
profitabilitas adalah konsep poolfund dm harga transfer.
5.1 Poolfund:

Dilihat dari sudut sumber dan pengunaan dana, maka
produk produk Bank dapat dibagi menjadi produk yang
menghimpun dana dan produk yang mempergunakan dana.
Produk produk pengumpul dana seperti giro, deposit0 dan
tabungan selalu berada pada sisi sebelah kredit neraca,
sedangkan produk pinjaman, penempatan sebagai produk
pengguna dana selalu berada pada neraca sebelah debet.
Karena kedua produk tersebut dalam suatu unit operasional
(cabang) tidak selalu seimbang, maka diperlukan suatu pos
neraca sebagai penyeimbangnya yang diiebut Poolfund atau
Rekening Antar Kantor.
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Poolfiizd yang berada pada sebelah debet atau disisi
aktiva adalah merupakan kelebihan dana yang dapat
dioperasikan dan menghasilkan pendapatan. Pengoperasian
nya dapat dilakukan secara ekstemal (melalui pinjaman) atau
secara internal kepada

cabang atau unit lain yang

memerlukannya. Posisi poolfund yang berada disebelah kredit
menunjukkan jumlah dana yang dipakai untuk memenuhi
kebutuhan operasi oleh karena itu diperhitungkan biayanya.
5.2 Harga traiisfer

.

Poolfund yang dihasilkan oleh produk penghimpun
dana akan menghasilkan pendapatan dan poolfind yang
digunakan oleh produk pemakai dana akan menimbulkan
biaya. Pendistribusian pendapatan dan biaya tersebut
melalui mekanisme harga transfer.
Pendekatan yang dipakai dalam menentukan rate harga
transfer ini dengan menggunakan metoda biaya kesempatan
(opportuizify cost), yakni mengunakan biaya dana marginal
atau marginal cost of fund (MCOF) atas dasar rata-rata
tertimbang deposit0 berjangka yang telah disesuaikan dengan
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priirlnry reseive. Rate harga transferditetapkan berdasarkan
rumusan :
RHP = MCOF + n % x ( BLR

- MCOF)

Penjelasan :
RHP = Rate Harga Transfer.
MCOF = Marginal Cost Of Fund.
BLR = Base Landing Rate.
n % = angka antara 40 % - 60 % tergantung kondisi dana.
Dalam keadaan normal biasa diapakai angka 50%,
dalam keadaan dana berlebih dipakai angka < 50%
dan sebaliknya dalam kedaan kekurangan dana
diapakai angka > 50%.
Contoh perhitungan :
Marginal Cost Of Fund = 14%.
Base lending Rate

=

18%

Dalam keadaan normal

RHP

= 14% + 50% x (18% - 14%) = 16%

Spread yang diperoleh oleh unit penghimpun dana sebesar
2% dan yang mengoperasikan juga memperoleh 2%.

Keadaan kelebihan dana

RHP = 14%+40%x(18%-14%)= 15,6%
Spread yang diperoleh oleh unit penghimpun dana sebesar
1,6 % dan yang mengoperasikan memperoleh 2,4 %
Keadaan Dana kurang

RHP + 14%+60%x(18%-14%) = 16,4%.
Spread yang diperoleh oleh unit penghimpun dana sebesar
2,4% dan yang mengoperasikan memperoleh 1,6 % .
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D. Penerapan perhitungan profitabilitas cabang.

Penghitungan

profitabilitas

unit

operasional

dalam

prakteknya dlakukan sebagai berikut :
0 Mengelompokkan

pos pos neraca dan Rugi laba keadalam

kelompok segment eceran.
8 Menyusun neraca per produk khusus segment eceran.
8 Mengalokasikan primary reserve, aktiva tetap dan equity ke masing

masing produk.
0 Menghitung poolfund masing masing produk yakni dengan

menghtiung seliiih aktiva dengan pasiva masing masing neraca.
Q Menghitung pendapatan dan biaya masing masing produk

sebagai berikut :

Pendapatan :
Pendapatan produk pinjaman berasal dari pendapatan
bunga dan provisi pinjaman.
Pendapatan produk dana berasal dari pendapatan Harga

transfer atas poolfund masing masing produk.
*

Pendapatan produk jasa berasal dari :
.)

Pendapatan Propisi.
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.)

Pendapatan dari nostro account untuk L/C Ekspor,
L/C Import, L/C Dalam Negeri.

+ Pendapatan transfer price

apabila p o o l h d disebelah

aktiva.

Biaya :
Biaya produk pinjaman berasal dari biaya harga transfer
atas poolfund, biaya asuransi kredit dan biaya bunga kredit
likiditas Bank Indonesia bagi pinjaman yang mengunakan
KLBI.
Biaya Produk dana berasal dari biaya bunga dan propisi
masing masing produk.
Biaya Produk Jasa jasa berasal dari :

+ Fee yang dibayarkan kepada pihak lain.
+Biaya harga transfer apabila poolfund ada disebelah
pasiva.
O Menghitung rugi/laba kontribusi masing masing produk yang

merupakan selisih pendapatan dan biaya. Khusus untuk pinjaman
biaya ditambahkan dengan pencadangan pinajaman macet
sedangkan untuk pendapatan ditambahkan dengan pembayaran
pinjaman yang telah dihapus buku.
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0 Mengakumulasikan rugi/laba kontribusi masing masig produk

sejak awal tahun sampai bulan laporan.
O Menghitung ROA cabang dengan cara :
.)Menjumlahkan Rugi/Laba kontribusi seluruh produk.
.)Mengurangi rugillaba seluruh produk dengan biaya non bunga

Cabang.
.)Menghitung

ROA dengan membandingkan total rugillaba

dengan total aset .
Hasil perhitungan profitabilitas Cabang " B untuk bulan September
1996 dan bulan November 1996 sebagaimana pada lampiran-1.
Berdasarkan perhitungan yang dibuat oleh kantor pusat Bank
"X" tersebut, Cabang "B"

, pada

bulan September dan bulan

November 1996 Cabang "B" mengalami kerugian masing masing :
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Dilihat dari profitabilitas perproduk

, kontibusi

masing, masing

produk terhadap profitabilitas cabang dan poolfund yang dihasilkan
oleh produk tersebut sebagai berikut :
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Bulan : september 1996

E. Analisis perhitungan poolfund dan profitabilitas Cabang "B".
Dengan mengambil sample perhitungan profitabilitas
cabang bulan September dan bulan November 1996, terlihat bahwa
selama bulan tersebut cabang " B menghasikan poolfund debet
masing masing sebesar Rp.32.066 juta dan Rp.31.465 juta. Dalam
periode yang sama profitabiiitas cabang menunjukan kerugian
masing masing Rp.340.961 ribu atau (4,07% ) pada bulan September
1996 dan Rp 137.113 ribu atau (1,58%)pada bulan November 1996.
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E.l Adjusment Pos Pos Neraca

Poolfund tersebut merupakan penjumlahan poolfund dari
masing masing produk

yang diperoleh dari selisih aset

dengan kewajiban neraca per produk. Data yang digunakan
dalam perhitungan poolfind tersebut untuk pos-pos neraca
adalah data pada akhir bulan

, sedangkan data

Biaya dan

Pendapatan adalah mutasi yang terjadi selama bulan tersebut.
Untuk

menghitung poolfind perproduk tersebut dilakukan

adjustment sebagai berikut :
Pada kelompok aset .
Penyesuaian pada kelompok aset ini

adalah

pengalokasian primary reserve- dan nilai aktiva tetap yang
berdampak

mengurangi poolfund

produk

dana, dan

menambah poolfind yang dipakai oleh produk pinjaman.

Primary reserve : Primary reserve adalah kewajiban untuk
meneyediakan sejurnlah likiditas dalam bentuk rekening
giro di Bank Indonesia sebesar 3%dari dana masarakat dan
dari fasilitas kredit modal keja yang belum ditarik oleh
debitur. Dalam perhitungan poolfind, primary reserve ini
merupakan pengalokasian uang kas dan giro Bank
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sebagaimana tercantum dalam neraca kepada masing
masing produk.

Primary reserve yang dialokasikan keseluruh produk
untuk bulan September sebesar Rp. 4.158 juta, yang
berdampak mengurangi poolfund dana dan menambah

poolfund produk pinjmanan. Oleh karena itu semakin besar
disponoble (ijin tarik) pinjaman, maka primary reserve yang
disediakan semakin besar pula.

Primary reserve ini

merupakan aktiva yang tidak produktif dan oleh karena itu
akan menambah beban biaya.

Aktiva tetap : adalah merupakan nilai aktiva tetap netto
yang tercantum dalam neraca Cabang, yakni harga
perolehan aktiva setelah dikurangi dengan akumulasi
penyusutan. Pengalokasian aktiva tetap kemasing masing
produk berdasarkan pembobotan yang diperoleh dari hasil
survey alokasi waktu kerja. Dari jurnlah aktiva tetap netto
pada

bulan

September

1996 sebesar

Rp.696 juta

dialkosasikan keproduk retail sebesar Rp.660 juta. Dampak
pengalokasian aktiva tetap terhadap poolfund sama dengan
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primary resewe yakni mengurangi poolfund

dana dan

menambah poolfund pinjaman.
Pada kelompok kewajiban

Equity : adalah akumulasi rugi/laba sejak awal Januari
sampai dengan bulan laporan. Untuk laporan bulan
September 1996, kerugian cabang yang dialokasikan ke
masing masing produk sebesar Rp.2.468 juta.
Dengan adanya penyesuaian tersebut , maka aktiva
yang tidak produktif telah dikeluarkan dari perhitungan
poolfund sehingga saldo Rekening Antar Kantor (RAK)
merupakan poolfund Cabang. Poolfind akan bersaldo debet
bilamana dana yang terkumpul lebih besar dari dana yang
digunakan untuk operasi. Sebaliknya poolfind akan bersaldo
kredit bilamana pengoperasian dana lebih besar dari sumber
dana. Bagi poolfund yang bersaldo debet maka Cabang akan
memperoleh pendapatan harga transfer sehingga menambah
laba Cabang. Sedangkan bagi Cabang yang mempunyai
poolfund bersaldo kredit,

maka Cabang tersebut akan

dibebani harga transfer dan mengurangi laba Cabang.
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Dengan diimplementasikannya sistem Boss On Line pada
seluruh kantor Cabang yang bekeja secara real time, maka
Rekening Antar Kantor (RAK)

akan menunjukan posisi

poolfund yang sesungguhnya. Sementara ini dalam posisi
RAK masih terdapat pos pos terbuka, yakni transaksi antar
Cabang yang baru dibuku pada Cabang pembuat transaksi,
sementara Cabang penerima belum membukunya. Pos terbuka
ini relatif kecil dan umurnnya tejadi pada transaksi akhir

bulan karena dokurnen pembukuan belum sarnpai.

E.2 Faktor f aktor yang mempengaruhi perhitungan poolfund.

Faktor yang mempengaruhi perhitungan poolfund dan
profitabilitas Cabang

baik yang bersifat meningkatkan

profitabilitas atau menekan profitabilitas Cabang antara lain
adalah ;
2.1 Pos Pos aktiva yang tidak atau kurang produktif.

Adalah pos-pos aktiva yang tidak menghasilkan
pendapatan atau pendapatannya lebih kecil dari harga
transfer. Makii besar pos ini maka makin menekan
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poolfund dan pada akhirnya mengurangi ROA produk dan
ROA cabang. Pos neraca tersebut antara lain adalah :

Pinjaman tidak lancar ; Disebut pinjaman tidak lancar
antara lain karena bunga dan atau cicilan hutang pokok
tidak lancar atau tidak dibayar sama sekali sehingga
surnber pedapatan bank menjadi berkurang sementara
biaya dana tetap dibayar.

Piutang

(receivables)

; Pos piutang ini tidak

menghasilkan bunga karena tidak diperjanjikan seperti
halnya pinjaman sementara dana yang tertanam dalam
pos ini tetap menimbulkan biaya bunga. Termasuk
kedalam kategori ini adalah pos pos debet dalam
penyelesaian.

Nostro account adalah rekening bank yang ada pada
bank

korespondennya. Meskipun

rekening ini

menghasikan jasa giro, akan tetapi jasa gironya lebih
rendah dari transfer price.

Primary reserve

yang berupa uang kas dan rekening

pada Bank Indonesia . Uang kas yang besar disamping
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menekan ROA karena tidak dapat dioperasikan, juga
menimbulkan biaya asuransi (premi cash in box).

Aktiva tetap : Setiap penambahan aktiva tetap selalu
berakibat berkurangnya poolfund debet. Hal ini dapat
dijelaskan

pada

setiap

pembelian

aktiva

tetap

menggunakan surnber dana yan ada pada sisi passiva
dan mengurangi kesempatan untuk mengoperasikan

dana tersebut. Aktiva tetap yang nilainya besar akan
menekan ROA karena disamping polfund debetnya
berkurang, biaya penyusutan yang menjadi beban boaya
operasional juga besar.
2.2 Pos pos Neraca yang menghasilkan pendapatan yang lebih

besar dari rate harga transfer seperti rekening pinjaman
dan penempatan.
2.3 Pos pos passiva yang tidak berbiaya atau berbiaya lebih

rendah dari rate harga transfer.
Makin besar pos pos pasiva seperti ini, maka ROA
produknya makin besar ,dan pada akhirnya ROA cabang
menjadi makin besar pula. Pos pos ini antara lain adalah :
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Marginal deposit

yakni sejumlah dana yang disimpan

oleh nasabah karena memperoleh fasilitas kredit tidak
langsung seperti Bank garansi atau L/C import. Bank
tidak perlu membayar bunga untuk simpanan ini.

Simpanan sementara yakni titipan uang dari nasabah yang
belum mempunyai rekening di bank.Simpanan ini tidak
dalarn bentuk safety box akan tetapi ditampung dalam
suatu rekening dan tidak berbunga.

Kredit Likiditas Bank Indonesia (KLBI) ;Untuk jenis kredit
tertentu

seprti

kredit

program

Bank

Indonesia

menyediakan dana yang dikenal sebagai KLBI. Bunga

KLBI biasanya lebii rendah dari rate harga transfer.

Kezvajiban yang akan dibayar.
G i r o dun rekening vostro: kedua jenis rekening ini

berbiaya bunga yang jauh lebih rendah dari rate harga
transfer.

2.4 Pengambilan dun proses data.

Bagi Cabang dengan sitirn BOSS data yang diambil
dalam perhitungan profitabilitas adalah data pada akhir
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bulan. Idealnya data yang dipakai adalah rata rata harian
seperti halnya pada Cabang-cabang yang tergabung dalam
WAN. Bagi produk dana yang posisi akhir bulan diatas
rata rata harian, maka ROAnya lebih besar dari ROA atas
dasar rata-rata, karena pendapatan harga transfer dihitung
atas dasar posisi poolfund yang tinggi walaupun posisi itu
hanya 1 hari. Sebaliknya bagi produk pinjaman kondisi
yang sama berakibat ROA pada akhir bulan lebih kecil dari
ROA yang seharusnya, karena biaya harga transfer yang
diperhingkan lebih besar dari biaya rata rata.
Untuk melihat dampak deviasi posisi poolfund akhir
bulan

terhadap

ROA,

dapat

dilakukan

dengan

menggunakan perhitungan sebagairnana pada lampiran-3.
Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada bulan September

1996, setiap rata-rata poolfund debet lebih kecil 1%dari

poolfund akhir bulan, mengakibatkan ROA Cabang lebih
kecil sebesar 0,05% dari ROA

atas dasar outstanding

poolfund akhir bulan, dan sebalik nya setiap rata rata
poolfund 1%lebih besar dari poolfund akhir bulan, maka
ROA Cabang lebih besar sebesar 0.05%.
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Deviasi setiap 1% poolfund dana pada bulan
September 1996 mengakibatkan ROA Cabang &koreksi
sebesar 0,15% searah dengan deviasi. Sedangkan pada

poolfund pinjaman mengakibatkan ROA dikoreksi sebesar
O,11%

dengan arah yang berlawanan. Oleh karena itu

penggunaan data rata rata harian akan dapat menggambar
kan tingkat ROA Cabang yang lebih tepat.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.

Dari uraian pada Bab terdahulu dapat disimpulkan beberapa
ha1 sebagai berikut :

1. Laporan profitabilitas Cabang adalah bagian dari Sistem Informasi
Manajemen yang bermanfaat untuk menilai keberhasilan suatu unit
operasional dalam mencapai sasaran finansialnya. Dukungan sistem
dan prosedur serta perangkat tehnologi untuk menghasilkan
informasi yang berkwalitas , temyata mempunyai peranan yang
cukup besar .
2. PT Bank "X" telah melakukan analisa profitabilitas Cabang

Cabangnya yang dibuat oleh kantor pusatnya setiap bulan dengan
pendekatan analisa profitabilitas perproduk. Profitabilitas Cabang
merupakan penjumlahan dari profitabilitas produk yang dijualnya
dikurangi dengan biaya non bunga yang dikeluarkan pada bulan itu.
Keunggulan metode ini adalah dapat diketahui rugi/laba tiap
produk

setiap bulan dan kontribusinya terhadap laba Cabang.
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Suatu produk yang rugi pada suatu Cabang belum tentu menglami
kerugian dicabang yang lain karena adanya perbedaan beban alokasi
aktiva tetap dan primary reserve

.

Semakin besar jurnlah aktiva tetap

dan prima y reserve yang dialokasikan, semakin menekan laba produk

.

Oleh

karena

itu

untuk

menjadikan

produk

tersebut

menguntungkan adalah dengan meningkatkan volumenya.
3. Metoda ini juga menggunakan konsep harga transfer dari poolfund

untuk justifikasi rugillaba perproduk.

Bagi Cabang pengurnpul

dana seperti Cabang "B" poolfund merupakan kelebihan dana (excees
fund) setelah dikurangi dengan dana yang dioparasikan oleh cabang
sendiiii dalam bentuk pinjaman dan penempatan , atau yang
tertanam dalam aktiva tetap dan uang kas. Dalam Neraca Cabang,

poolfund

&wakiii oleh Rekening Antar Kantor (RAK) yang

merupakan pos penyeirnbang antara neraca sebelah "debet" dengan
sebelah "kredit". Karena dana yang berlebih tersebut dioperasikan
oleh unitlcabang lain, maka Cabang pengumpul dana memperoleh
Pendapatan Harga Transfer sebagai kompensasi atas biaya dana
yang dikeluarkan. Pendapatan ini tidak terlihat dalam neraca Cabang
dan hanya diperhitungkan sebagai komponen pendapatan dalam
analisa prfitabilitas Cabang.
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4. Faktor-faktor yang mem~engaruhiprofitabilitas Cabang disamping

unsur biaya dan pendapatan adalah perhitungan poolfund, karena
pendapatan harga transfer dihitung atas dasar jumlah poolfund. Dari
pengamatan atas laporan profitabilitas Cabang , dapat diketahui
beberapa ha1 yang dapat mempengaruhi perhitungan poolfund
adalah :
a. Aktiva tetap dan aktiva tidak produktif seperti kredit itdak lancar
dan uang kas.
Pos pos neraca ini bersifat mengurangi poolfund dan pada
akhiiya akan mengurangi pendapatan harga transfer.
b. Fluktuasi Rekening Antar Kantor selama bulan laporan sebagai
akibat fluktuasi posisi dana dan pinjaman.

Berdasarkan hasil

perhitungan profitabilitas Cabang bulan Septemeber 1996
menunjukan bahwa setiap selisih poolfund akhir bulan terhadap
poolfund rata-rata sebesar 1%, mempengaruhi ROA sebesar 0,05%.

5. Dengan diirnplementasikannya sistem Boss O n Line di segenap
Cabang, maka

posisi Rekening Antar Kantor

betul betul

mencerminkan poolfund cabang. Kondisi ini memungkinkan untuk
menerapkan perhitungan poolfund secara harian. Dengan demikian
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antara biaya dana dengan pendapatan poolfind dapat diperlakukan
sama sehingga dapat meningkatkan akurasi perhitungan.
B.

Saran - Saran.
1. Analisa profitabilitas yang sudah ada selama ini dapat

digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja unit operasional,
namun karena diolah di kantor pusat maka informasi ini tidak
segera dapat diterima oleh Cabang. Agar informasi ni segera
dapat diketahui oleh kantor Cabang, disarankan agar pehitungan
profitabilitas dilakukan dikantor cabang masing masing dengan
software yang dibuat oleh kantor pusatnya. Untuk menghitung
profitabilitas Cabang dapat dilakukan tanpa rnelalui analisa
profitabilitas perproduk , yakni dengan pendekatan Rekening
Antar kantor sebagai poolfundnya
perhitungan pada lampiran-4.

sebagaimana contoh

Hal ini tidak berarti analisa

profitabilitas perproduk tidak penting, akan tetapi untuk
memudahkan petugas melakukan penghtungan walaupun
dengan cara manual sekalipun dan perhitungannya dapat dibuat
secara harrian dengan memanfaatkan neraca haarian yang dibuat
cabang.
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2. Peranan pendapatan harga transfer temyata selama ini cukup
besar dalam meningkatkan ROA Cabang, oleh karena itu
poolfund sebagai sumber pendapatan perlu dikendalikan dengan
sebaik mungkin. Strategi untuk mengmaksimalkan poolfund
adalah dengan mengendalikan aset dan kewajiban.
Pada sisi aset yang prlu dikendalikan adalah :
Uang Kas dan rekening pada Bank lain, agar jurnlahnya tidak
berlebihan yang mengakibatkan over likid. Penyediaan uan
kas juga memperhatika kebiasaan nasabah dalam melakukan
penarikan uang tunai.
Menghindari

timbulnya

kredit

tidak

lancar,

dan

mengupayakan agar kredit tidak lancar menjadi lancar.
Mengendalikan persediaan alat tulis menulis dan formulir
yang berlebihan dan mengeluarkan aktiva tetap yang tidak
&perlukan dari aset Cabang.
Mengurangi pos pos debet dalam penyelesaian.

Hal ha1 yang perlu dikendalikan pada sisi kewajiban adalah :
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Menggali potensi

sumber-sumber dana murah yang ada

dalam daerah operasi Cabang.
Meningkatkan aktivitas yang menghasilkan fee base income
dan jasa yang memerlukan marginal deposit.

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

Arnold, John, Tony Hope. Accounting For Management Decisions, Englewood
Cliffs; Prentice Hall International 1983
Bank & Manajemen nomor 33 SeptemberlOktober 1996, Sistim Organisasi
Desesentralisasi Kewenangan dan Sentralisasi Pengawasan
Perusahaan Perbankan
Brigham, Eugene F dan Gapenski, Louis C. Financial Management Theory And
Practice, Seventh Edfition , The Dryden Press Harcoult Brace
Colage Publisher, 1994
Fremgen, James M , Accounting for Mangerial Analysis Edisi 3 Malaysia
Garrison, Ray H, Managerial Accounting Third Edition, Bussiness Publication,
INC Plano 1987.
Graddy, Duane 6, dan Spencer, Austin H, Managing Commersial Banks,
Community, Regional and Global, Prentice-Hall International
Edition , 1990.
Giardini Valerie, lnternl Transfer Pricing of Bank Funds. Bank Administration
Institute, Rolling Meadows, Illinois 1983.
Hake, John E., Reitsch, Arthur G, Business Forecasting, Fifth Edition , Prentice
Hall New Yersey 1993.
Hansen, Don R., Management Accounting Second Edition, College Division
South Western Publishing Co, Ohio 1992.
Hirsch, Maurice L , JR,

Advanced Management Accounting, PWS-Kent

Publishing Company, 1988
Horngren, Charles T., Harison, Walter T JR Accounting Second edition, Prentice
Hall New Yersey 1993.
Horngren, Charles T, Cost Accounting ; A Managerial Emphasis, 5th edition,
Englewood Cliffs,N.J; Prentice Hall, lnc 1982.
Info Bank Edisi Juli nomor 19911996 Rating 240 Bank di Indonesia

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

Info Bank Edisi September nomor 20111996 Bank Berebut Dana.
Mason, John M , Financial Management of Commercial Banks, Boston Warren,
Gorham & Lamont 1979
Mulyadi, Akuntansi Biaya Edisi 5, Bagia Penerbitan Sekolah Tinggi llmu
Ekonorni YKPN Yogyakarta 1993.
Welsch, A Glenn., Budgeting : Profit Planning and Control, Prentice Hall Inc
1988.
Weston, J,Fred dan Brigham, Eugene F, Essential of Managerial Finance gTh
edition, 1990, diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh
Sirait Alfonso Penerbit Erlangga cetakan kedua 1994.

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

Lampiran 1. Perhitungan profitabilitas per produk Bulan September 1996
Produk : Kredit Modal kerja
Uraian
RP

asu:
Primary reserve

Perode September 1996 (Dlm Ribu Rph)
Uraian
RP

I

Pinjaman Lancar
Pinjaman Idk Lancar

Produk : Kredit
lnvestasi
Uraian

PendaDatan

l.iam§

184.3611 KLBI / Dana
penyaluran

NUva tetap

0

Bunga

0
0
29,515,101
29,515.101
(426.977)
29,088,124

Provisi

Uraian

RP

AEC

!&dm&

Pinjaman Lancar
Pinjaman tdk Lancar

Bunga
Pmvisi

Pinjaman Lancar
Pinjaman tdk Lancar

Aktiva tetap

BhYa
Bunga KLBl
Biaya Kredit
Trasfer Price

Pendaaatan
0

Aktiva temp

Primary reserve

41.076

Produk : Krdzit
lnvestasi

RP

0 KLBI /Dana
oenvaluran

primary reserve

AEC

Bn

Perode September 1996 (Dlm Ribu Rph)

I

Produk : Kredit dg
KLBl
Uraian

Produk : Kredit Modal kerja

35,229,514
35,229.514
(512.848)
34,716,666

Perode September 1996 (Dlm Ribu Rph)
RP

I

Uraian

Produk : Kredit dg
KLBi

RP

PendaDatan

l.iam§

2151 KLBi / Dana
penyaluran

@k!E!
Bunga KLBl
Biaya Kredit
Trasfer Price

51,640

Bunga

0
0
(44)
51,596
(748)
50,848

Provisi

en

113

BkW
Bunga KLBl
Biaya Kredit
Trasfer Price

197
0
(1)
196

Rugitaba

(83)
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sambungan lampiran-I
Produk : Kredit penyaluran
Uraian

RP

BSU:

Percde September 1996 (Dim Ribu
RP~)
Uraian
RP
!hlb!ms

I

Primary reserve

195,000

Produk : Kredit oenvaiuran

pm&&q
Bunga

penyaiuran
Aktiva tetap

0
0
(95.908)
99.092
(1.443)
97.M9

Pinjaman Lancar
Pinjaman tdk Lancar

Provisi

Eiw
Bunga Penyaluran
Biaya Kredit
Trasfer Price
RugilLaba

Produk : Giro Valas

Perode September 1996 (Dim Ribu

Uraian

Produk : Giro Valas

Uraian

PendaDatan
Primary reserve
Aktiva tetap

105,803 G i r o
2.561 Bunga a h a 1
108,364 Pwlfund Rp

Pwlfund Valas

503,476
10,021
513.497
(7,460)
506.037

Trasfer Price Valas

Bkw

Uraian

BSU:
Primary reserve
Aktiva tetap

Pwifund Rp

RP

Perode September 1996 (Dim Ribu
RP~)
Uraian
RP

&
! @&
753,643 G i r o
119.823 Bunga a h a !
873,466
22,336,131 Equity
22,336,131
23,209.597

23,558,682
0
23,558.682
(349.085)

2.734
2 7..
U.
-..

Biaya bunga
Trasfer Price Rp

RugiILaba

Produk : Giro Rupiah

Bn

395
142
537
2.197

Produk : Giro Rupiah

PendaDatan

Trasfer Price Rp

Bn

316.429

316.429

Bkw
Biaya bunga

82.674

23.209.597
RugiILaba

82.674
233.755
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Sambungan lampiran-I
Perode September 1996 (Dlm Ribu

Produk : Deposit0VA

..p..,

Produk : Deposito Valas

Rnh)

Uraian

Uraian

RP

BSEI
Primary reserve
Aktiva tetap

Poolfund Valas

Produk : Deposit0
Rupiah
Uralan

!Jamiai

828.876 Depasito
10.081 Bunga akNal
838,957 Pwlfund Rp

RP

3.944.306
0
68,525
4,012.831
(58.445)
3,954.386

Perode September 1996 (Dlm Ribu
RP~)
Uralan
RP

PendaDalan

Trasfer Price Valas

Bn

21.419

21,419
RkW
Biaya bunga
Trasfer Price Rp

(750)
971

Produk : Deposilo Rupiah

I

PendaDatan
Ro
~-

!Jamiai

BSEI
-

Primaly reserve
Aktiva tetap

Equity

3,115,429
3,115,429
3,954.386

RP

523.0681 Deposito

-

16,350,963
0
16,350,963
(242.283)

Poolfund Rp

Trasfer price Rp

220.204

220.204
RkW
Biaya bunga

269.102

16.108.680

Produk : Tabungan
Uraian

RP

Perode September 1996 (Dlm Ribu Rupiah) Produk : Tabungan
Uraian
RP

ASEL
Primary reserve
Aktiva tetap

Pwifund Rp

Ec.Ek&@
1,755,172 Tabungan
279,058 Bunga a k ~ a l
2,034,230
52,018,985
52,018,985
54.053.215

Equity

54,866.205
0
54,866,205
(812.990)

Trasfer Price Rp

736.936
!%3!Q

Biaya bunga
51,053,215

Bn
736.936

661.535
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Sambungan lampiran-I
Produk : LC ekspor
Uraian

Perode September 1996
Uraian

RP

Ass

(Dlm Ribu Rupiah)
RP

!JaMks

PendaDalan

0
0
0 Pwifund Valas
Pwifund Rp

AkUva tetap
Rek Nostro
Piutang

Produk : LC ekspor

Jasa U Expor
0
0
0

Equity

&&!a

RugilLaba

Uraian

Perode September 1996
RP

Primary reserve
Aktiva Tetap

Pwifund Rp
Total Aset

Uraian

(Dlm Ribu Rupiah)

7.452 Marginal deposit
750

221.306 Equity
229,508

Uraian

RP

232,960

PendaDatan
Jasa bank Garansi
Transfer Price VA
Transfer Price Rp

Aktiva tetap
Rek Nostro
Piutang
Poolfund Valas
Pwlfund Rp
Total Aset

0
11,350
0
146,610
7.620

Perode September 1996 (Dlm Ribu
RP~)
RP
Uraian
Jasa Valas
Jasa Rp

Bn
333
3.135
3.468

232.960
(3.452)
229.508

u&m&

As3

0
7.535
-

Produk : Bank
Garansi

RugilLaba

Produk : Jasa iainnya

0
0

RP

!.k!ms

BSEI

7.535

Transfer Price VA
Transfer Price Rp

Total Aset

Produk : Bank Garansi

Bn

7.620
3.370.202

3.377.822

0
3.468

-

Produk : Jasa
lainnya
Penda~ataq
Lain-lain
Transfer Price VA
Transfer Price Rp

EQ
24.130
52
44.767

6a.949
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sarnbungan larnpiran -1
Produk : Macam macam rekenina
Uralan

BSU:
Aset lainnya Valas
Aset lalnnya Rp
Pwlfund Valas
Poolfund Rp
Total Aset

RP

Produk : Macam macam
rekening

Perode Seotember 1996 lDlm Rlbu
RP~)
Uraian
RP

l.hmki
0 Kewajiban lainnya
Valas
(1.658) Kewajlban lalnnya RP
265.618 Pwlfund Valas
Pwlfund Rp
1.658
0
265.618

0
(20.090)
0
285,708
265,616
0
265.618

Transfer Price VA
Transfer Price Rp

I1
0
11

-

Blaa
Transfer Price VA
Transfer Price Rp

11
4,048
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Lampiran 2. Perhitungan profitabilitas per produk Bulan November 1996
Produk : Kredit Modal kerja
Uraian

RP

BSU:
Primary reserve
Aktiva tetap
Pinjaman Lancar
Pinjaman tdk Lancar

Produk : Kredit Modal
kerja

Percde November 1996 (Dim Ribu Rph)
uralan

RP

!hm?s

Pendaoatan

127.694 KL811Dana
penyaluran
97,774 Bunga tunggskan
225,468 Bunga akrual
34,375.704 Poolfund
0

0

Bunga

0
0
35,096,178
35.096.178

Provisi

34,375.704 Equity
34,601.172

(495.006)
34.601.172

Bp
360.55
14.461

375.016

&&!a
Bunga KLBl
Biaya Kredit
Trasfer Price

0
14.870
497.196

-

RugilLaba

(137,050

512,066

Produk : Kredlt lnvestasi
Uralan

Percde November 1996 (Dlm Ribu Rph)
RP

aSEI
primary reserve
Aktiva tetap
Piniaman Lancar
Pinjaman tdk Lancar

Uralan

Produk : Kredit lnvestasi

RP

!JawiB
0 KLBIIDana
penyaluran
98.055 Bunga tunggakan
98,055 Bunga akrual
34.474.475 Poolfund

Pendaoatan
Bunga

103.499

0
0
35.068.958

Provisi

4.931

108.430
Bias
Bunga KLBl
Biaya Kredit
Trasfer Price
RugilLaba

Produk : Kredit dg KLBl
Uraian

BsEC
primary r e s e w
Aktiva tetap
pinjaman Lancar
Pinjaman tdk Lancar

Bp

0

Perode November 1996 (Dlm Ribu Rph)
RP

Uraian

403 Pooifund
0
403 Equity
405

496.810
(388.380

Produk : Kredit
dg KLBl

RP

lj&wes
1 KLBl IDana
penyaluran
1 Bunga tunggakan
2 Bungaakmal

0
0
496.810

Pendaoatan

Bp

410

Bunga

4.884

0
0

Provisi

2

4,886

1
411
(6)
405

Bunga KLBl
Biaya Kredit
Trasfer Price
RugiILaba

5
0
0
5
4.881

-
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Produk : Kredit penyaiuran
Uraian

Perode November 1996 (Dlm Rlbu Rph)
Uralan

RP

0 KLBIIDana
penyaluran
255 Bunga tunggakan

Aktiva temp

Pinjaman tdk Lancar

RP

!Jawki

BSU:
Primaly reserve

Pinjaman Lancar

Produk : Kredit
penyaluran

255 Bunga akrual
89.699 Pwifund

PendaDatanBR
195.000

Bunga

6.159

0

Provisi

15

-

0
(103,754)

6.174

0
89,699 Equity

91.246

m

(1.292)

89.954

89.954

Bunga
Penyaluran
Biaya Kredit
Trasfer Prica
RugllLaba

Produk : Giro Vaias
Uraian

Perode November 1996 (Dlm Rlbu Rph)
RP

Uralan

148.748 G i r o

Aktiva tetap

2,614 Bunga akrual
151,362 Pwlfund Rp

Pwlfund Valas

Uraian

Trasfer Price
Valas

556,718

EWa
Biaya bunga
Trasfer Price
RP

460,366 G i r o

Aktiva tetap

116.912 Bunga akrual
577,278

Pwlfund Rp

23,652,300 Equity
23.852.300
24.429.578

157
150

307
2.480

Produk : Giro
Rupiah

RP

l.iam&

BSEI
Primaly reserve

2.787

2.787

10.593
564.697
(7,979)

Uralan

-

0

Perode November 1996 (Dlm Ribu Rph)
RP

467
5,707

RBhaQhm?I

RugiILaba

Produk :Giro Rupiah

-

RP
554.104

405.356 Equity
405,356
556.718

0
(1.470)

Produk : Giro
Valas

lMili@
Primafy reserve

1,937

PendaoatanBR
24,786,500
0
24.786.500
(356.922)

Trasfer Price
RP

337.908
EWa
Biaya bunga

24,429,578

337.908

72.279
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Produk : D ~ D O SValas
~~O
Uraian

RP

Perode November
1996
Uraian

BSET.
Primary reserve
Aktiva tetao

RP

!&Mi&
1,077,806 Deposilo

PendaDatan
4,014.949

9.5161 ~unclaakNal

o

1,087,322 Poolfund Rp

67.331
4.082.280
(57.815)

I
-

Poolfund Valas

Produk : De~ositoValas

(Dim Ribu Rob)
. .

4,024,465

Produk : Deposito
Rupiah
Uraian
BSEI
Primary reserve
Aktiva telap

RP

Perode November
1996
Uraian

I

(Dim Ribu Rph)

20.193

BLaua.
Biaya bunga
Trasfer Price Rp

(1.141)
954

Produk : Deposito Rupiah

&n&Q&l
18.552.874
0
78,552,874
(267.159)

Pwlfund Rp

Bn
20.193

RP

l.kmih

344.5871 Deposilo

Trasfer Price
Valas

Trasfer Price Rp

Bn
253.543

253.543.

UiW
Biaya bunga

248.466

18,285,715

Produk : Tabunsan
Uraian

BSEI
Primary reserve
Aktiva telap

Pwlfund Rp

RP

I

Perode November
1996
Uraian

(Dlm Ribu Rudah)
. .
RP

l.wwes
1.027.005 Tabungan

Produk :
Tabungan

PendaDatan
55.294.821
0
55.294.821
(796,238)

Trasfer Price Rp

Bn
753.819

.

BiW
Biaya bunga

652.266

RugiILaba

652.266
101.553

54,498,583

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

Produk : LC ekspor

Perode September

(Dlm Ribu Rupiah)

Produk : LC ekspor

m3z"

Uraian

I

RP

BSB

Uraian

RP

l.iui&

Pendaoatan

0
0
0 Pwlfund Valas
Pwlfund Rp

Aktiva tetap
Rek Noslro
Piutang

0
0
0
0

o

~ o t a set
l

Produk : Bank Garansi
Uralan

Perode November
1996
Uralan

RP

(Dlm Ribu Rupiah)

4.405

Aktiva Tetap

Marginaldeposit

0

Biara
Transfer Price VA
Transfer Prioe Rp

0
0

RugilLaba

0
0

Produk : Bank
Garansi

RP

Li&i&

Ass
Primary reserve

Bn

Jasa U Expor

237.157

708

penda~ataq
Jasa bank
Garansi
Transfer Price VA
Transfer Price Rp

El2
212

3.239
3.451

.E%a
Pooifund Rp
Total Aset

0
0

Produk : Jasa lainnya
Uraian

BSB
Aktiva tetap
Rek Nostro
Piutang
Poolfund Valas
Poolfund Rp
Total Aset

RP

Perode November
1996
I
Uraian

(Dim Ribu
RP~)
RD

!la!mk
0 Jasa Valas
10.213 Jasa Rp
0
140.341
6.281
3,073,354\ Equity
3.230.189

8,910
3,270.523

Produk : Jasa
lainnya
Pendaoataq
Lain-lain
Transfer Price VA
Transfer Price Rp

&F
48.143
43
43.539
91,725

3.279.433

B b
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Prcduk : Macam macam rekening
Uraian

BSEI
Aset lainnya Valas
Aset lainnya Rp
Pwlfund Valas
Pwlfund Rp
Total Aset

RP

Percde November
1996
Uraian

(Dlm Ribu
RP~)
RP

Prcduk : Macam macam
rekening

!&wiQs
0 Kewajiban lainnya
Valas
0 KewaJibanlalnnya Rp
410.563 Poolfund Valas
Pwlfund Rp
0
0
410,563

0
34.028
0
376.535
410,563
0
410.563

Transfer Price VA
Transfer Price Rp

0
5.334
5.334

Biara
Transfer Price VA
Transfer Price Rp

'

0
0

http://www.mb.ipb.ac.id
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Lampiran 3 Pengaruh Dviasi Poolfund dana terhadap ROA Cabang
l~ulanSeptember 1996
Transfer rate

Polfund dana
Rugi / laba
ROA
Deviasi
Rata-rata

Deviasi
outstanding
Rata-rata

Perubahan
Rugi/Laba

Rugi/Laba
Cabang

R 0A
Cabang

deviasi
RO A

http://www.mb.ipb.ac.id
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Lampiran 3 A Pengaruh deviasi poolfund pinjarnan terhadap ROA Cabang
Transfer rate
Bulan September 1996
(65,648,763)
17.00%
Poolfund Pinjaman
(341,412)
Rugi / laba Cabang
4.07%
ROA

Deviasi
Rata-rata

Deviasi
outstanding
Rata-rata

Perubahan
Rugi/ Laba

Rugi/Laba
Cabang

R 0A
Cabang

deviasi
ROA

http://www.mb.ipb.ac.id
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Lampiran 3 Tabel Pengaruh deviasi Poolfund terhadap ROA

Bulan September 1996
Outstanding Poolfund
Rugi / laba
ROA
Deviasi
Rata-rata
(%)

Deviasi
outstanding
Rata-rata

Transfer rate
31,086,053

17.00%

(341,412)
4.07%

Perubahan
Rugi/Laba

Rugi/Laba
Cabang

R 0A
Cabang

deviasi
ROA

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

-

Lampiran 4 : Perhitungan Poolfund
I
POS-POS NFRACA DAN RUGIILABB
Produk
Pinjaman
Dana
Giro
Deposito
STabungan

I

.
.

% TASE
Biava IP e n d a w
Pendapatan bunga
Pendapatan non bunga
Total. Pendapatan
Biaya Bunga
Biaya Non Bunga
Total Biaya
RUG1 ILABA

-

-

pos-110s Neraca vo dialokPrimary reserve
Aktiva Tetap
Akumulasi RugiILaba

-

PERHITUNGAN POOLFUND
Uraiaq
Rekening Antar kantor
Pinjaman non retail
Alokasi :ke pmduk non retail
- Primary resere
Aktiva Tetap
- Equity
POOLFUND
PUGIIIABA SETELAH POOLFUNP
Rugillaba neraca
RUGIILABA NON RETAIL
RUGIILABA NERACA RETAIL
Pendapatan Poolfund
RugiILaba setetalh pool fund
TOTAL ASET
R0A

-

1

I
BULAN :
SEPTEMBER 1996
Non retail
Total
8,812
72,682
0
101.773
25.095
22,282
54,396
8.812
174,455
5.05%)
100.OOo/~

I

I

749
87
836
1012
174

149
0
149
0
9

898
87
985
1.012
183

1.1861
(350)l

91
1401

1.195
(210)

Retail
63.870
101,773
25.095
22.282
54.396
165.643
94.95%)

3,990
635
(3.193)

212
34
(170)

I

4.202
669
(3.363)

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

AB - P
Produk

I

I

1

66.938
101,773
25.095
22,282
54,396
170.71 1
91.33%1

16.199
0
0
0
0
16,199
6.67%1

.

- Pendapatan bunga
- Pendapatan non bunga
Total Pendapatan
Biaya Bunga
Biaya Non Bunga
Total Biaya
RUG\ ILABA

-

Pos-00s Neraca va dialokasib
Primary reselve
Aktiva Tetap
Akumulasi RugitLaba

-

NOVEMBER 1996
Total

Retail

Pinjaman
Dana
Giro
Deposito
Tabungan
% TASE

BULAN :
Non retail

I

I

65,137
101.773
25,095
22.282
54,396
186,910
100.00%

887
131
1016
960
157
1,1371

119
0
119
0
15
151

1.006
131
1,137
960
172
1.152

(119))

1041

(15)

2,936
611
(3,072)

279
56
(291)

3.215
669
(3.363)

PERHITUNGAN POOLFUND

YLaian
Rekening Antar kantor
Pinjaman non retail
Alokasi : ke produk non retail
Primary resere
- Aktiva Tetap
Equity
POOLFUND

-

-

Rugitlaba neraca
RUGllLABA NON RETAIL
RUGIILABA NERACA RETAIL
Pendapatan Poolfund
RugiILaba setetalh pool fund
TOTAL ASET
ROA

RP

279
56
(291)

15,247
16.199

+

628

+

(15)
104
(119)
454
335
105.087
3.83%

