
I I .  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

1. Sistem Perbankan 

Bank adalah lembaga yang memperoleh ijin untuk mengerahkan dana 

masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa 

pinjaman. Bank berfungsi sebagai perantara antara penabung dan peminjam, atau 

rumah tangga dan perusahaan. 

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi bank umum dan 

bank perkreditan rakyat. Berdasarkan kepemilikan, bank umum terdiri dari bank 

pemerintah, bank swasta nasional, serta bank asing dan campuran. Bank syariah 

adalah salah satu bank umum yang sistem operasinya berdasarkan syariah Islam. 

Bagi bank, dana pihak ketiga menyediakan dana terbesar bagi manajemen 

untuk memperoleh penghasilan melalui pemberian kredit dan kegiatan investasi. 

Pertumbuhan sebuah bank sangat tergantung kepada pertumbuhan dana pihak 

ketiga. Dana yang terhirnpun menjadi sangat berarti bila pihak manajemen marnpu 

mengubahnya menjadi aktiva yang mernberikan pendapatan. 

Struktur dana pihak ketiga dapat diketahui dengan mengelompokkan dana 

yang terhimpun berdasarkan karakteristiknya. Berdasarkan struktur inilah maka 

pihak manajemen dapat menyusun langkah strategis bagi pengembangan bank. 
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Alokasi dana pihak ketiga diprioritaskan untuk cadangan hukum, setelah itu 

untuk cadangan sekunder agar terjamin likuiditas yang cukup untuk mernenuhi 

permintaan penarikan dana oleh para nasabah. Setelah kedua kebutuhan diatas 

terpenuhi, dana yang tersisa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

produktif yang memberikan penghasilan bagi bank. Pemakaian terpenting dan 

menguntungkan adalah untuk memenuhi kebutuhan kredit dari nasabah. Kredit 

yang diberikan bank sangat beragam ditinjau dari jenis pinjaman, besarnya 

pinjaman, jangka waktu, penggunaan dana, skedul pelunasan, dan tingkat jaminan 

dan resikonya. 

Dalam memanfaatkan dana pihak ketiga, pihak bank harus berusaha untuk 

meminimumkan resiko dengan mengadakan diversifikasi dan pemberian kredit 

berimbang. Adapun jenis kredit yang dipenuhi rneliputi kredit perorangan dan kredit 

perusahaan dengan jangka waktu pendek, menengah, atau panjang. 

2. Bank Berdasarkan Syariah lslam 

Sistem perbankan yang berlaku di Indonesia telah berfungsi dalam 

menunjang pembangunan nasional. Kehadiran lembaga perbankan telah 

dimanfaatkan oleh umat Islam untuk mengembangkan berbagai usaha dalam 

berbagai bidang. Namun demikian dalam mempergunakan jasa bank, sebagian 

masyarakat masih diliputi keraguan mengenai sistem perbankan yang telah 

berjalan. Oleh karena itu, berkembanglah lembaga perbankan alternatif, yaitu bank 

Islam. Bank berdasarkan syariah Islam adalah lernbaga perbankan yang 
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menggunakan sistem dan beroperasi berdasarkan syariah lslam, yaitu mengikuti 

tatacara dan perjanjian berusaha berdasarkan Al Quran dan Hadis (Azis, 1995). 

Dalam kegiatannya, Bank lslam berdasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai 

berikut: (1) melarang riba, (2) mengutamakan dan mengembangkan kegiatan per- 

dagangan dan jual beli, (3) keadilan, (4) kebersamaan dan tolong menolong, (5) 

saling mendorong untuk meningkatkan prestasi. 

Bank yang beroperasi berdasarkan syariah lslam memiliki ciri: 

1. Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan ber- 

dasarkan kelayakan tanggungan resiko dan korbanan masing-masing. 

2. Beban biaya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa hutang selepas 

kontrak dilakukan dengan membuat kontrak baru. 

3. Menghindari penggunaan dasar persentase sebagai dasar perhitungan keun- 

tungan dan biaya administrasi. 

4. Tidak mengenal keuntungan yang bersifat pasti sebelumnya. 

5. Tidak rnemperjualbelikan uang dari jenis yang sama, sehingga tidak membe- 

rikan pinjaman berupa uang tunai. 

Menurut Azis (1995), pendirian bank lslam bertujuan untuk: 

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana untuk mening- 

. katkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, terutama 

dalam bidang ekonomi keuangan. 

3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan 

efisiensi, dan keadilan. 
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4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomis dan 

berperilaku profesional. 

5. Membuktikan bahwa konsep perbankan berdasarkan syariah lslam dapat ber- 

operasi, tumbuh, dan berkembang seperti bank dengan sistem yang lain. 

Seperti lembaga perbankan lainnya, bank lslam diharapkan berperan besar 

dalam pembangunan nasional. Adapun peran yang diharapkan adalah: 

1. Sebagai pelengkap dari lembaga perbankan yang telah ada, dan menyediakan 

alternatif cara kerja perbankan yang memuaskan. 

2. Sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangu- 

nan nasional dan mengurangi kesenjangan sosial. 

3. Menciptakan lapangan kerja 

4. Sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sisi peng- 

erahan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. 

3. Strategi Pengembangan Pasar 

Pemasaran merupakan perihal penting dalam dunia perbankan. Sebagian 

besar aspek perencanaan strategis berfokus kepada pemasaran (Sukristono, 1992). 

Ansoff d&m Kotler (1993), telah mengajukan kerangka bagi strategi pemasaran, 

yang terdiri dari strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan produk, strategi 

pengembangan pasar, dan strategi diversifikasi, (lihat Gambar 1). 
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Gambar I. Jaring Ekspansif Produk atau Pasar. 
Surnber: Kotler, 1993. 

Strategi penetrasi pasar dilakukan dengan mengernbangkan pangsa pasar 

dari produk-produknya yang telah ada di pasar. Strategi pengembangan produk 

dilakukan dengan rneluncurkan produk-produk baru yang dianggap rnenarik bagi 

pasar yang telah ada. Strategi pengernbangan pasar dilakukan dengan 

mernperluas pasar bagi produk-produk yang telah ada saat ini. Strategi diversifikasi 

dilakukan dengan cara meluncurkan produk baru pada pasar yang baru pula. 

Pernbukaan kantor cabang merupakan langkah yang strategis bagi tujuan 

perusahaan untuk: (1) perluasan pasar, (2) peningkatan kernampuan bersaing, (3) 

peningkatan kemampuan melayani konsurnen potensial. Oleh karena itu pada 

dunia perbankan perluasan pasar atau daerah operasi dapat dilakukan dengan 

membuka kantor cabang, (American Institute of Banking, 1995). 

4. Strategi Penentuan Lokasi Perusahaan 

Lokasi terbaik bagi sebuah perusahaan tergantung kepada tipe bisnis yang 

dirnasukinya. Pernilihan lokasi menjadi kornpleks seiring dengan terjadinya 

globalisasi dalarn perekonomian dan perdagangan. Globalisasi rnengakibatkan 
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kornunikasi internasional sernakin baik, transportasi antar wilayah sernakin rnudah, 

aliran uang antar negara sernakin cepat, adanya perbedaan biaya upah tenaga 

kerja, dan lain-lain. 

4.1 Proses Penentuan Lokasi 

Menurut Dilworth (1993), langkah-langkah dalarn proses pernilihan lokasi 

bervariasi dan disesuaikan dengan situasi yang dihadapi perusahaan baik langsung 

rnaupun tidak langsung. Secara urnurn, langkah yang diternpuh adalah sebagai 

berikut: 

1. Pernilihan wilayah (region). 

2. Pernilihan wilayah bagian (community) yang sesuai. 

3. Pernilihan ternpat (site) yang tepat. 

4. Penentuan rnetode evaluasi penentuan lokasi. 

5. Melakukan perbandingan antar ternpat dan rnengarnbil keputusan. 

Langkah kedua kadang-kadang dihilangkan. Banyak perusahaan langsung rnemilih 

ternpat setelah rnenernukan wilayah yang sesuai. 

Menurut Tersine (1985), pernilihan wilayah tergantung kepada cakupan 

organisasi. Bagi perusahaan rnultinasional, pernilihan wilayah adalah penentuan 

negara. Sedangkan bagi perusahaan nasional, pernilihan wilayah adalah penentuan 

bagian dari negara berdasarkan kriteria pernbagian tertentu. Sebuah negara 

tersegrnentasi berdasarkan penduduk, kesarnaan budaya, surnberdaya alarn, 

geografis, dan lain sebagainya. Setelah wilayah ditentukan, rnaka dilanjutkan 
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dengan pemilihan bagian dari wilayah tersebut. Beberapa wilayah bagian 

rnemberikan iklirn yang kondusif bagi pembukaan atau perluasan perusahaan. 

Penentuan lokasi merupakan langkah terakhir setelah rnernilih wilayah dan wilayah 

bagian. 

4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Lokasi 

Pernilihan wilayah kadang-kadang dipengaruhi oleh kondisi pasar, bahan 

baku, sarana transportasi, iklirn, atau fasilitas urnurn. Perusahaan dapat 

rnengevaluasi wilayah dengan rnenggunakan analisis investasi modal (capital 

investment analysis) (Tersine, 1985). Tiga aspek keuangan yang terpenting untuk 

dipertirnbangkan adalah pendapatan, biaya operasi, dan investasi. Bagi 

perusahaan yang secara langsung berhubungan dengan konsurnen, seperti retail, 

bank, restoran, dan supermarket, lokasi dipilih yang dekat dengan pasar sebab 

lokasi berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan dibandingkan dengan 

biaya operasi dan investasi. Bagi perusahaan rnanufaktur dan pedagang partai 

besar, penerirnaan bukan faktor terpenting yang berpengaruh terhadap penentuan 

lokasi, biaya operasi dan investasi merupakan dua faktor yang sangat sensitif 

mernpengaruhi penentuan lokasi. 

Menurut Heizer (1996), pernilihan wilayah dilakukan dengan 

rnernpertirnbangkan: (1) peraturan, sikap, dan insentif pernerintah, serta stabilitas 

negara, (2) kondisi sosial dan ekonorni, (3) lokasi pasar, (4) ketersediaan, sikap, 
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biaya, dan produktivitas tenaga kerja, (5) ketersediaan pemasok, sarana tele- 

komunikasi, dan sumber energi, (6) nilai bunga. 

Menurut Stevenson (1986), faktor utarna dalam pemilihan wilayah meliputi: 

bahan baku, pasar, dan tenaga kerja. Secara khusus adalah sebagai berikut: 

2 .  Lokasi Bahan Baku. Tiga alasan utarna rnengapa perusahaan rnernpertirnbang- 

kan lokasi bahan baku adalah: derajat kepentingan, daya tahan, dan biaya 

transportasi. 

2. Lokasi Pasar. Pemilihan lokasi dekat pasar didasarkan atas kebutuhan 

perusahaan untuk dapat melayani konsumen sebagai salah satu strategi 

bersaing mereka. alasan lain adalah karena daya tahan produk akhir atau biaya 

transportasi. 

3. Faktor Tenaga Kerja. Faktor yang dipertirnbangkan sehubungan dengan tenaga 

kerja adalah biaya dan ketersediaan tenaga kerja, upah rata-rata, produktivitas 

tenaga kerja, etos kerja, dan apakah terdapat masalah potensial dengan 

pemerintah. 

4. Faktor Lain. lklirn dan pajak kadang-kadang berperan penting dalam penentuan 

lokasi. Perihal lain adalah bahasa dan budaya seternpat. 

Faktor-faktor yang menjadi perhatian dalam pernilihan wilayah bagian adalah 

ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umurn, peraturan lingkungan, pajak, dan 

penunjang pernbangunan seperti: pinjaman murah, keringanan pajak, pinjaman 

tanpa bunga, dll. (Stevenson, 1986). Dalam menentukan wilayah bagian, beberapa 

ha1 yang perlu dipertirnbangkan adalah: (1) tujuan perusahaan. (2) daya tarik 
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wilayah (budaya, pajak, iklim, dll), (3) ketersediaan dan biaya tenaga kerja, serta 

sikap tenaga kerja terhadap perusahaan. (4) biaya dan ketersediaan sarana, (5) 

peraturan lingkungan dari negara dan wilayah, (6) insentif pemerintah, (7) kede- 

katan dengan sumber bahan baku dan konsumen, (8) biaya tanah dan bangunan, 

(Heizer, 1996). Sedangkan menurut Tersine (1983), faktor-faktor yang berpengaruh 

adalah: ketersediaan tenaga kerja, skala upah, struktur pajak, sikap masyarakat, 

standar hidup, dll. 

Penentuan lokasi rnerupakan langkah terakhir setelah memilih wilayah dan 

wilayah bagian. Pada tahap ini, beberapa faktor yang dipertimbangkan adalah: (1) 

ukuran dan biaya lokasi, (2) sistem udara, air, jalan, dan lain-lain, (3) pembatasan 

wilayah, (4) kedekatan dengan jasa pelayanan atau pemasok yang dibutuhkan, (5) 

isu dampak lingkungan. Menurut Tersine (1983), beberapa faktor yang dapat 

menjadi dasar pertimbangan bagi pemilihan tempat ini adalah: (1) akses terhadap 

transportasi, (2) ketersediaan sarana dan fasilitas umum, (3) ketersediaan dan biaya 

lahan, (4) peraturan setempat, (5) ruang bagi perluasan, (6) karakteristik tanah, (7) 

biaya konstruksi, (8) kesejalanan dengan pemanfaatan lahan lainnya. Secara garis 

besar Dilworth (1993), membagi faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi sebagai 

berikut: (1) faktor yang berhubungan dengan pasar, (2) faktor biaya terukur (tangible 

cost), (3) faktor tidak terukur (intangible factor). 

Menurut Assauri (1993), faktor-faktor yang rnempengaruhi dalam penentuan 

lokasi yaitu: (1) faktor utama (primary factor) dan (2) faktor sekunder (secondary 

factor). 
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a. Faktor Utarna. 

Yang dirnaksud dengan faktor utarna adalah faktor-faktor yang langsung 

rnernpengaruhi tujuan utarna perusahaan. Faktor ini rneliputi: (1) letak dari 

pasar, (2) letak dari surnber bahan rnentah, (3) ketersediaan fasilitas 

pengangkutan, (4) ketersediaan tenaga kerja, (5) ketersediaan pembangkit 

listrik. 

b. Faktor Sekunder 

Faktor sekunder rneliputi: (1) rencana rnasa depan, (2) biaya tanah dan gedung, 

(3) kernungkinan perluasan, (4) ketersediaan sarana pelayanan, (5) keter- 

sediaan fasilitas pernbelanjaan, (6) ketersediaan air, (7) faktor pajak dan 

undang-undang perburuhan, (8) sikap rnasyarakat, (9) iklirn, (10) perurnahan. 

Dalarn rnenetapkan lokasi juga perlu dipertimbangkan ketergantungan 

perusahaan terhadap berbagai faktor yang diperlukan dalarn kegiatan-kegiatannya. 

Faktor ketergantungan adalah faktor yang sangat dominan dalarn rnenentukan di 

mana suatu perusahaan akan dibangun (Tersine, 1985). Faktor-faktor ini rneliputi 

ketergantungan terhadap input, ketergantungan terhadap proses, ketergantungan 

terhadap output, pilihan pemilik atau pihak manajernen, dan faktor biaya urnurn. 

Sebagai organisasi yang rnenawarkan produk dalarn bentuk jasa, faktor-faktor 

yang rnempengaruhi penentuan lokasi bagi bank berbeda dengan perusahaan 

rnanufaktur. Penentuan lokasi dalarn rangka pengernbangan pasar pada dunia 

perbankan perlu mernpertirnbangkan: (1) daya tarik pasar. (2) karakteristik 
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pelayanan, (3) tingkat persaingan, (4) karakteristik lingkungan, (Shannon 

Sukristono. 1992). 

a. Daya Tarik Pasar 

Penilaian terhadap daya tarik pasar meliputi: (1) luas pasar, (2) per- 

tumbuhan, (3) proyeksi pertumbuhan, (4) jumlah account keseluruhan, (5) tren 

konsentrasi pasar, (6) proses penentuan pembelian, (7) karakteristik pengguna 

jasa, (8) proses penyerahan jasa, (9) karakteristik finansial nasabah. 

b. Karakteristik Pelayanan 

Karakteristik pelayanan meliputi: (1) tingkat pembedaan pelayanan, (2) relatif 

intensitas modal, (3) nilai tambah, (4) tingkat dan tipe resiko pada bank, (5) relatif 

profitabilitas nasabah, (6) inovasi pelayanan, (7) potensi cross-selling, (8) dampak 

pada kontribusi struktur biaya, (9) integrasi pelayanan dengan pelayanan bank 

lain. 

c. Tingkat Persaingan 

Penelaahan terhadap kondisi persaingan meliputi: (1) rnengenali pesaing- 

pesaing besar beserta pangsa pasarnya, (2) pangsa pasar bank dan pangsa 

pasar relatif, (3) perubahan dalam jumlah pesaing, (4) tren dalam pangsa pasar, 

(5) tingkat konsentrasi pesaing, (6) kualitas pelayanan dbandingkan dengan 

pesaing, (7) biaya pelayanan dibandingkan pesaing, (8) intensitas modal 

dibandingkan pesaing, (9) upaya pemasaran, (10) kemampuan relatif sistem 

pemasaran, (11) ketrampilan karyawan, (12) rintangan untuk masuk atau 

meninggalkan pasar. 
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d. Karakteristik Lingkungan 

Pengkajian terhadap lingkungan terdiri dari: (1) perkembangan ekonomi dan 

dampaknya, meliputi: tingkat pendapatan, tingkat inflasi, nilai tukar, uang 

beredar, tingkat pengangguran, dll. (2) perkembangan sosial dan darnpaknya, 

misalnya: gaya hidup, sikap terhadap penggunaan produk perbankan, (3) 

perkembangan politik dan dampaknya, rneliputi: peraturan pemerintah, dll., (4) 

perkembangan teknologi dan dampaknya, meliputi: kemajuan teknologi, inovasi 

produk, dll. 

Pendekatan lain dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang 

rnempengaruhi penentuan suatu lokasi adalah dengan menganalisis lingkungan 

perusahaan. Menurut Pearce dan Robinson (1992), lingkungan yang 

mempengaruhi keberadaan dan kelangsungan aktivitas perusahaan terdiri dari: (1) 

lingkungan jauh (remote environment), (2) lingkungan industri (industry 

environment), dan (3) lingkungan operasi (operating environment). Ketiga 

lingkungan ini rnempengaruhi perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. 

a. Lingkungan Jauh (remote environment) 

Lingkungan jauh (remote environment) terdiri atas faktor-faktor yang berada di 

luar kendali perusahaan, seperti faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan 

faktor ekologi. 

a.1 Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi meliputi: tingkat suku bunga, laju inflasi, kecenderungan 

tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan regional, tingkat pendapatan 
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masyarakat, daya beli masyarakat, dll. Kebijakan pemerintah dalam 

perekonomian juga merupakan ha1 yang harus diperhatikan perusahaan. 

a.2 Faktor Sosial 

Faktor sosial yang mempengaruhi perusahaan berkaitan dengan 

kepercayaan, nilai, perilaku, pendapat, dan gaya hidup orang-orang di luar 

lingkungan perusahaan yang dikembangkan atau dibangun dari 

kebudayaan, demografis, agama, pendidikan, dan faktor adat istiadat yang 

berlaku. Faktor sosial bersifat dinamis dan merupakan hasil usaha manusia 

dalam memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Perusahaan yang mampu 

mengantisipasi dengan tepat perubahan sosial yang terjadi maka akan 

memperoleh keuntungan dengan cara menyediakan produk yang sesuai 

dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. 

a.3 Faktor Politik 

Faktor politik berkaitan dengan peraturan dan hukum yang berlaku di suatu 

wilayah tempat perusahaan beroperasi. Peraturan-peraturan yang berlaku 

dapat melindungi dan menunjang kegiatan perusahaan atau dapat juga 

menjadi pembatas bagi gerak perusahaan. 

a.4 Faktor Teknologi 

Perusahaan harus mempertimbangkan perubahan teknologi yang 

berpengaruh terhadap industri. Kemampuan perusahaan dalam 

menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi akan memberikan dampak 

terhadap perencanaan perusahaan melalui pengembangan produk atau 

penyempurnaan produk yang telah ada. 
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a.5 Faktor Ekologi 

Ekologi berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan udara, tanah, 

air, yang rnendukung kehidupan mereka. Perusahaan perlu 

rnempertirnbangkan hubungan antara bisnis dan faktor ekologi karena 

hubungan ini dapat manjadi isu strategis yang dapat rnernpengaruhi 

kelancaran perusahaan dalam beroperasi. 

b. Lingkungan industri (industry environment) 

lndustri adalah kurnpulan perusahaan yang rnenghasilkan produk yang saling 

berkaitan sebagai subtitusi erat satu sama lain (Porter. 1980). Analisis 

lingkungan industri digunakan untuk mengetahui tingkat persaingan dan 

kernarnpulabaan dalam industri. Lima kekuatan dalarn lingkungan industri 

adalah: (1) masuknya pendatang baru, (2) ancaman produk pengganti, (3) 

kekuatan tawar menawar pernbeli, (4) kekuatan tawar menawar pernasok, dan 

(5) persaingan antar perusahaan dalarn industri. 

b.1 Masuknya pendatang baru 

Pendatang baru dalam industri akan meningkatkan intensitas persaingan 

dan rnerupakan ancaman bagi perusahaan, karena pendatang baru 

rnernasuki industri untuk merebut pangsa pasar. Besar kecilnya ancaman 

yang diakibatkan oleh masuknya pendatang baru tergantung dari rintangan 

yang ada dan reaksi dari anggota industri. Rintangan masuk industri terdiri 

dari: skala ekonorni, diferensiasi produk, biaya beralih pernasok, akses ke 

saluran distribusi, dll. 
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b.2 Produk pengganti 

Produk pengganti yang menjadi ancarnan bagi produk industri adalah 

produk-produk yang memiliki kecenderungan harga lebih murah atau rnutu 

lebih baik dibandingkan produk industri, dan dihasilkan oleh perusahaan- 

perusahaan yang menghasilkan laba tinggi. 

b.3 Kekuatan tawar-rnenawat pernbeli 

Pembeli yang memiliki daya tawar yang tinggi dapat menekan industri dan 

mempengaruhi kernampulabaan perusahaan. Pembeli disebut kuat jika 

terpusat dan rnembeli dalam jurnlah relatif besar, produk yang dibeli dari 

industri tidak mernpengaruhi mutu produk atau jasa pembeli, produk yang 

dibeli dari industri adalah produk standar dan tidak terdiferensiasi, pembeli 

rnenghadapi biaya pengalihan yang kecil, dan pembeli merniliki inforrnasi 

yang lengkap. 

b. 4 Kekuatan tawar-rnenawar pernasok 

Pernasok yang memiliki daya tawar-menawar yang tinggi dapat 

memaksakan harga yang tinggi pada produknya sehingga rneningkatkan 

biaya dan investasi bagi industri, dan dapat menekan kernarnpulanaan 

industri yang tidak mampu mengirnbangi kenaikan harga. Pernasok 

dikatakan kuat bila didorninasi oleh beberapa perusahaan yang lebih 

terkonsentrasi dibandingkan industri di mana rnereka menjual, industri 

bukan merupakan langganan yang penting bagi kelornpok pemasok, produk 

pernasok merupakan input penting bagi pembeli, dan produk yang 

ditawarkan terdiferensiasi. 
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b.5 Persaingan antar perusahaan dalam industri 

Faktor-faktor yang menyebabkan tajamnya persaingan di dalam industri 

adalah: jumlah pesaing yang banyak, pertumbuhan industri yang lamban, 

tidak adanya biaya pengalihan, tidak adanya diferensiasi, pesaing yang 

beragam, dan hambatan pengunduran diri yang tinggi. 

c. Lingkungan Operasi (operating environment) 

Lingkungan operasi perusahaan terdiri atas faktor-faktor di dalam situasi 

persaingan yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalarn mernperoleh 

sumberdaya yang dibutuhkan atau keuntungan atas penjualan produk yang 

dihasilkan perusahaan. Faktor-faktor ini terdiri dari: (1) posisi bersaing 

perusahaan, (2) saluran-saluran distribusi yang digunakan, (3) komposisi dari 

pelanggan, (4) reputasi perusahaan di hadapan kreditor dan pemasok, dan (5) 

kemampuan perusahaan dalam menarik karyawan. 

Mc. Mohan pada Bank Marketing Handbook Sutojo (1997), 

menyebutkan bahwa lingkungan eksternal utama yang mempengaruhi hasil 

kebijakan pemasaran produk adalah: (1) perkembangan ekonomi, (2) ketentuan 

pemerintah di bidang moneter, (3) nilai bunga, (4) perkembangan teknologi operasi 

bank, (5) suasana persaingan di pasar. 

lndikator ekonomi yang perlu diperhatikan adalah: (1) perkembangan 

pendapatan nasional bruto, (2) tingkat pengangguran, (3) disposible income, (4) 

tingkat laju inflasi, (5) suku bunga kredit, (6) perkembangan sektor bisnis tertentu, 

misalnya: industri manufaktur, properti, minyak dan gas, perkebunan, dan 

sebagainya. 
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Menurut Sukristono (1992), secara lebih khusus, lingkungan yang 

memberikan pengaruh terhadap keberadaan dan aktivitas perbankan terdiri dari: 

a. Ekonomi 

Keadaan dan perkembangan ekonomi merupakan lingkungan yang paling 

banyak dan paling cepat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Umumnya 

faktor-faktor ekonomi yang dianalisis adalah tingkat inflasi, pertumbuhan 

ekonomi, kesempatan kerja, tingkat bunga, perubahan kebijakan ekonomi, dll. 

b. Keadaan Pasar dan Persaingan 

Pasar sangat menentukan operasi perusahaan. Beberapa faktor lingkungan 

pasar yang sangat berpengaruh adalah: (1) permintaan pasar, (2) kebutuhan 

pasar, dan (3) keadaan distribusi. Kajian persaingan juga merupakan perihal 

penting bagi keberhasilan perusahaan memasuki pasar. Persaingan dapat 

diidentifikasi melalui (1) pangsa pasar, (2) kegiatan pelayanan, (3) mutu barang, 

(4) harga, (5) teknologi, (6) promosi, (7) kemungkinan pertambahan pesaing. 

c. Keadaan lndustri 

lndustri perbankan terdiri dari kelompok perusahaan yang sejenis. Keadaan 

industri dapat berupa persaingan antara sesama bank dalam lingkungan 

oligopoli maupun monopoli. Kedudukan bank yang paling kuat juga memberikan 

pengaruh bagi kondisi industri, demikian pula dengan variasi produk yang 

terdapat di pasar. Jumlah bank dalam suatu industri akan mempengaruhi 

besarnya porsi pangsa pasar yang dikuasai bank, dan pada akhirnya memberi 

gambaran mengenai kondisi industri. 
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d. Teknologi 

Teknologi adalah lingkungan yang paling cepat rnengalarni perubahan dan 

paling cepat berpengaruh pada peningkatan atau penurunan kesernpatan bagi 

perusahaan. Perkernbangan teknologi pada perbankan berpengaruh terhadap 

sistern adrninistrasi, kornunikasi, pengolahan data, kernudahan pelayanan 

kepada nasabah, dll. Perubahan teknologi pada urnurnnya rnenyebabkan 

turunnya biaya dan harga produk serta rneningkatkan rnutu dan kecepatan 

pelayanan. 

e. Geografi 

Kondisi geografi dan perubahannya rnernberikan pengaruh kepada perusahaan. 

Makin berkernbang suatu daerah rnaka rnernungkinkan terjadinya perluasan 

skala perusahaan. Bagi perbankan ha1 ini berarti rnakin rnenguntungkan bila 

rnernperbanyak jurnlah bank. 

f. Dernografi 

Kondisi penduduk, seperti perubahan jurnlah penduduk, distribusi penduduk, dan 

tingkat pendapatan, sangat berpengaruh terhadap perrnintaan. Selain itu tingkat 

pendidikan penduduk sangat rnenentukan kualitas surnberdaya perusahaan dan 

besarnya rninat konsurnen terhadap produk perbankan. 

g. Politik dan Pernerintah 

Perkernbangan perusahaan rnernerlukan kondisi politik yang stabil. Selain itu 

juga diperlukan peraturan pernerintah yang konsisten dan kondusif. 
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h. Sosial 

Kondisi sosial suatu komunitas diketahui melalui sikap, pandangan, tingkat 

pendidikan, dll. Kondisi ini akan mempengaruhi penerimaan masyarakat 

terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

i. Ekologi 

Lingkungan alam memberikan pengaruh besar. Lokasi usaha yang 

rnenyediakan sumber-sumber alam yang mendukung produksi perusahaan akan 

sangat menguntungkan perusahaan. Bagi perbankan keadaan suatu daerah 

akan mempengaruhi keputusan dalam pengerahan dana. 

j. Hukum 

Dasar dan legalitas perusahaan sangat ditentukan oleh hukum yang ada. 

Demikian pula dengan bentuk-bentuk perusahaan serta ijin usaha. Bagi 

perbankan, hukum sebagai lingkungan memberikan pengaruh yang sangat 

besar, terutama dalam mengadakan perjanjian dengan nasabah. 

k. lnfrastruktur 

lnfrastruktur merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan perusahaan. 

Perkembangan jumlah dan mutu infrastruktur sangat mernpengaruhi kelancaran 

operasi dan pengembangan perusahaan. 

I. Kebudayaan. 

Kebudayaan berpengaruh kepada produk perusahaan. Bagi perbankan, dengan 

meluasnya produk-produk yang berkembang sesuai dengan kemajuan 

kebudayaan, maka berarti suatu peningkatan kredit di sektor yang 

bersangkutan. 
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Pada beberapa kasus faktor-faktor yang telah dihimpun perlu dinyatakan 

secara kuantitatif. Menurut Djamin (1995), terdapat beberapa indikator yang dapat 

mengukur seberapa baik unsur-unsur lingkungan tersebut memberikan dukungan 

terhadap aktivitas perusahaan. Indikator-indikator tersebut merupakan dasar 

penilaian bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah. lndikator 

ini terdiri dari: (1) swasembada beras, (2) kesejahteraan penduduk, (3) perubahan 

struktur ekonomi, (4) perubahan struktur lapangan kerja. (5) perkembangan 

investasi, (6) perkembangan ekspor. 

Djamin juga memberikan acuan bagi penggambaran peta ekonomi suatu 

wilayah. Menurut Jamin (1995), peta ekonomi suatu wilayah dapat diidentifikasi 

dari: (1) keadaan geografis, (2) mata pencaharian penduduk, (3) sumberdaya 

manusia, meliputi: laju pertambahan penduduk, penyebaran penduduk, angkatan 

kerja, tingkat pendidikan, (4) struktur ekonomi ekspor, dan (5) investasi. 

Nilai potensial suatu wilayah dapat pula dilihat dari kemajuan wilayah 

tersebut, adapun sumber kemajuan suatu wilayah dapat ditelusuri dari sifat serta 

bentuk faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi yang penting bagi pertumbuhan. 

Kuznets Todaro (1993), menyebutkan bahwa terdapat enam karakteristik 

pertumbuhan ekonomi modern. yaitu: 

a. dua variabel ekonomi agregat, meliputi: (1) laju pertumbuhan output per kapita 

dan pertambahan penduduk yang tinggi, (2) tingkat kenaikan produktivitas input 

yang tinggi, terutama produktivitas tenaga kerja. 

b. dua variabel transformasi struktural, meliputi: (1) tingkat transformasi struktural 

ekonomi yang tinggi. (2) tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi. 
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c. dua faktor yang mempengaruhi tingkat penyebaran pertumbuhan internasional, 

meliputi: (1) kecenderungan menjangkau daerah lain untuk memperluas daerah 

pemasaran dan mendapatkan sumber bahan baku, (2) keterbatasan penyebaran 

pertumbuhan ekonomi internasional. 

4.3 Metode Penilaian Lokasl 

Tersine (1985) membagi metode penilaian lokasi menjadi: (1) metode 

kuantitatif, dan (2) metode kualitatif. Sedangkan menurut Moore (1980), Stevenson 

(1986). dan Adam (1992), terdapat tiga metode untuk memecahkan masalah lokasi, 

yaitu: (1) The Factor Rating Method, (2) Locational Break Even Analysis, dan (3) 

The Transportation Model. Selain ketlga metode tersebut, Heizer (1991), 

menambahkan satu metode lain yaitu The Centre of Gravity Method, sedangkan 

Dilworth (1993) menambahkan Simulation Method. Schonberger (1991), 

menawarkan dua metode dalam menilai lokasi, yaitu: (1) Rating Alternative 

Locations, (2) Transportation Cost Analysis. Pemilihan metode penilaian 

disesuaikan dengan bentuk organisasi, produk yang dihasilkan dan tujuan 

organisasi. 

a. The Factor Rating Method 

Penentuan lokasi mempertimbangkan berbagai faktor, baik kualitatif maupun 

kuantitatif. Faktor-faktor tersebut memiliki derajat kepentingan yang berbeda, 

oleh karena itu digunakan pembobotan untuk membuat keputusan semakin 
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obyektif. Metode ini memiliki kelebihan yaitu dimungkinkannya dimasukkan 

berbagai macam jenis faktor pertimbangan. 

Langkah kerja pada metode ini adalah: 

1. Menyusun daftar faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi. 

2. Memberikan bobot pada setiap faktor, untuk menggambarkan seberapa pen- 

ting faktor tersebut dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

3. Menyusun skala untuk setiap faktor. 

4. Memberikan nilai bagi setiap alternatif lokasi pada masing-masing faktor. 

5. Mengalikan nilai dengan bobot pada setiap faktor. 

6. Menyusun rekomendasi berdasarkan nilai maksimum yang dimiliki oleh suatu 

alternatif lokasi. 

Langkah-langkah di atas terangkum dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Tabel Penilaian The Factor Rating Method. 
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b. Rating Alternatives Locations 

Metode ini diadopsi dari United Technologies, Inc., sebuah industri besar di 

United State. Tiga langkah utama pada metode ini yaitu: 

1. Membobot dengan dasar perbandingan tingkat kepentingan dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi penentuan lokasi. Adapun skala tingkat kepentingan yang 

ditawarkan adalah seperti tertera pada Tabel 2. Pengisian nilai perbandingan 

dilakukan pada matriks tertentu seperti diperlihatkan pada Gambar 2. 

Tabel 2. Skala Tingkat Kepentingan Rating Alternatives Locations. 

Gambar 2 menunjukkan bahwa faktor A sampai m dibandingkan satu dengan 

yang lainnya, dan bobot disertakan didalamnya. Sebagai contoh, pertemuan 

antara A dan B bobotnya adalah 3A. Berdasarkan skala tingkat kepentingan, 3 

berarti medium preference, oleh karena itu A lebih dibandingkan B. Pada baris 

terakhir, tercantum total bobot bagi setiap faktor. Berdasarkan nilai ini maka 

dapat dilihat kepentingan suatu faktor dibandingkan dengan faktor yang lain. 
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Keterangan: 

A, B, C, ... , m = faktor yang mempengaruhi 
AB = perbandingan tingkat kepentingan antara faktor A 

dan faktor B 
xA = nilai total faktor a 

Garnbar 2. Matriks Rating Alternatives Location Method 
Sumber: Schonberger, 1991. 

m 

XF 
m... 

... 
Faktor 
Nllai total 

F E  
xE xm 

D 
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C 
xC xB 

B A  
xA 
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2. Mernberikan nilai pada setiap lokasi untuk masing-masing faktor (Lihat Tabel 3). 

Penilaian diberikan berdasarkan kondisi lokasi dalarn perannya untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 

Tabel 3. Tabel Penilaian Lokasi pada Rating Alternatives Locations Method. 

3. Mengalikan bobot faktor dengan skor lokasi. Lokasi yang rnemiliki total nilai 

terbesar adalah lokasi yang dianggap paling potensial (Lihat Tabel 4). 

Tabel 4. Tabel Akhir Rating Alternatives Locations Method. 
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c. Locational Break Even Analysis 

Dalam menganalisis perbandingan antar alternatif lokasi, metode ini 

didasarkan kepada analisis volume-biaya. Dengan rnengidentifikasi biaya tetap dan 

biaya variabel dan menggambarkannya secara gratis, maka akan diketahui lokasi 

dengan biaya terendah. Selain itu juga dapat diketahui wilayah volume yang dapat 

diterima oleh setiap alternatif lokasi. 

Langkah kerja metode ini adalah: 

1. Mengidentifikasi dan rnengelompokkan biaya tetap dan biaya variabel. 

2. Memplot biaya untuk setiap alternatif lokasi, di mana biaya pada sumbu vertikal 

dan volume pada sumbu horisontal. 

3. Memilih lokasi yang memiliki total biaya terendah dari volume produksi yang 

diharapkan. 

d. Transportation Model 

Tujuan dari model transportasi adalah untuk menetapkan pola terbaik 

pengiriman dari sejumlah titik sumber kepada sejumlah titik tujuan dengan 

rneminimisasi produksi total dan biaya transportasi. Metode transportasi adalah 

salah satu teknik riset operasi yang membantu dalam mernbuat keputusan tentang 

lokasi perusahaan, dalam ha1 ini pabrik atau gudang. 
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e. The Centre of Gravity Method 

Metode ini merupakan teknik rnaternatika yang digunakan untuk menemukan 

lokasi dari pusat distribusi yang dapat rnerninirnurnkan biaya distribusi. Metode ini 

memasukkan faktor jurnlah dari lokasi pasar, volume produk yang dipasarkan, dan 

biaya distribusi. 

Langkah pertama adalah dengan rnernetakan lokasi pada sistern koordinat. 

Hal ini dapat dilakukan dengan mudah dengan menggunakan peta. Pusat dari berat 

diperoleh dengan menggunakan persarnaan sebagai berikut: 

dimana 
C,= koordinat x 
C,= koordinat y 
d,= koordinat x dari lokasi i 
d,= koordinat y dari lokasi i 
W,= volume produk yang dipindahkan dari atau ke lokasi i 
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B. Kerangka Konseptual 

Alur pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3. Analisis 

dilakukan dengan alur pemikiran yang sama narnun pada obyek penelitian yang 

berbeda, yaitu bank umum dan bank syariah. Analisis rnengenai penentuan wilayah 

bagi pembukaan kantor cabang diawali dengan meniniau lingkungan yang 

berpengaruh bagi rencana pengembangan daerah operasi. Analisis dilanjutkan 

dengan rnengidentifikasi faktor-faktor yang mernpengaruhi rencana ini. ldentifikasi 

dilakukan terhadap berbagai faktor yang menggambarkan: (1) lingkungan eksternal, 

(2) lingkungan industri, dan (3) dan lingkungan operasional. ldentifikasi faktor-faktor 

yang mernpengaruhi penentuan wilayah kernudian dilanjutkan dengan pernberian 

bobot bagi faktor-faktor terpilih. Berdasarkan bobot tersebut dilakukan penilaian 

setiap wilayah berdasarkan faktor yang mempengaruhi, dan terakhir melakukan 

perbandingan antar wilayah atas dasar nilai total yang dimiliki oleh setiap wilayah. 

Berdasarkan hasil analisis maka akan diperoleh keputusan mengenai wilayah paling 

potensial. 
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Gambar 3. Kerangka Konseptual Penelitian 
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A. Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalarn penelitian terdiri dari data primer dan data 

sekunder, baik yang bersifat kuantitatif rnaupun kualitatif. Data primer diperoleh 

rnelalui hasil kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari 

bahan pustaka dan literatur dari lernbaga perbankan atau instansi terkait. 

B. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan rnenggunakan studi literatur, 

wawancara, pengamatan langsung, dan penyebaran kuesioner. 

Studi literatur dan wawancara dilakukan untuk rnenganalisis lingkungan, dan 

garnbaran alternatif wilayah secara kuantitatif. 

Penyebaran kuesioner dilakukan dalam dua tahap dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi indikator-indikator yang rnernpengaruhi penentuan wilayah 

bagi pendirian kantor bank dan untuk mengetahui bobot bagi setiap indikator 

terpilih. 

Responden pada penyebaran kuesioner dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Data Responden. 

Pemilihan responden dilakukan secara sengaja. Responden dari kalangan 

umum dipilih dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan sedangkan responden 

dari kalangan bankir dipilih dengan mempertimbangkan jenis bank, leveljabatan dan 

tingkat pendidikan responden. 

C. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Jumlah 

22 

7 
22 

Tahap 

Pertama 

Secara keseluruhan, analisis yang dilakukan mengacu kepada alur kerja The 

Factor Rating Method. Langkah kerja The Factor Rating Method adalah sebagai 

berikut: 

1. Menyusun daftar faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi. 

2. Memberikan bobot pada setiap faktor, untuk menggambarkan seberapa penting 

faktor tersebut dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

3. Menyusun skala untuk setiap faktor. 

4. Memberikan nilai bagi setiap alternatif lokasi pada masing-masing faktor. 

5. Mengalikan nilai dengan bobot pada setiap faktor. 

Kedua 

Sumber 

Bankir Bank Umum 

Bank Syariah 

Jumlah 51 

Umum 

Bankir 

Jumlah 30 

Bank Umum 23 

Bank Syariah I 7 
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Pada proses pengerjaannya digunakan pula alur kerja dari Analytic Hierarchy 

Process (AHP). Tahapan-tahapan dalam kerangka kerja AHP, yaitu: 

a. Mendefiniskan persoalan dan merinci pemecahan persoalan yang diinginkan. 

b. Membuat struktur hirarki dari sudut pandang manajemen secara menyeluruh 

c. Menyusun rnatriks banding berpasangan (lihat Tabel 6). 

Tabel 6. Matriks Pendapat pada Metode AHP. 

Sumber: Saaty (1993). 

d. Mengumpulkan semua pertimbangan yang diperlukan dari hasil melakukan 

perbandingan berpasangan antar elemen pada langkah 3. Untuk mengisi 

matriks banding berpasangan, digunakan skala banding yang tertera pada Tabel 

7. 

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



Tabel 7. Nilai Skala Banding Berpasangan. 

1 1 I~edua elemen sama pentingnya I Dua elemen mempengaruhi sama I I kuat pada sifat itu 

3 IElemen yang satu sedikit lebih I Pengalaman atau pertimbangan 

Penjelasan Nilai Skala 

1 (penting dari lainnya (sedikit menyokong satu elemen 1 

Definisi . 

ldominasinya terlihat dalam praktek 

7 l ~ a t u  elemen sangat jelas lebih l ~ a t u  elemen dengan kuat disokong 

5 Elemen yang satu jelas lebih penting 
dibanding elemen lainnya 

9 

Surnber: Saaty (1993). 

atas lainnya 
Pengalaman atau pertimbangan 
dengan kuat disokong dan 

2,4,6,8 

Kebalikan 
nilai-nilai di atas 

e. Mernasukkan nilai-nilai kebalikannya beserta bilangan 1 sepanjang diagonal. 

penting dibanding elemen lainnya 

Satu elemen mutlak lebih penitng 
dibanding elemen lainnya 

f. Melaksanakan langkah 3, 4, dan 5, untuk sernua tingkat dan gugusan dalarn 

dan dominasinya terlihat dalam 
praktek 

Sokongan elemen yang satu atas 
yang lain terbukti memiliki tingkat 

Nilai-nilai diantara kedua 
pertimbangan di atas 

hirarki tersebut. 

penegasan tertinggi 
Kompromi diperlukan diantara dua 
pertimbangan 

Pernbandingan dilanjutkan untuk sernua elernen pada setiap tingkat. Matriks 

Bila nilai-nilai di atas dianggap membandingkan antara elemen A dan B, 
maka nilai-nilai kebalikan (112,113, 114. ... , 119) digunakan untuk 
membandingkan kepentingan B terhadap A 

pembandingan dalarn model AHP dibedakan menjadi: (1) Matriks Pendapat 

lndividu (MPI), dan (2) Matriks Pendapat Gabungan (MPG). MPI adalah matriks 

hasil pernbandingan yang dilakukan individu. MPG adalah susunan rnatriks baru 

yang elernennya (gij) berasal dari rata-rata geornetrik pendapat-pendapat 
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individu. Rumus matematika yang digunakan untuk memperoleh rata-rata 

geometrik adalah: 

dimana: gij = elemen MPG baris ke-i kolom ke-j 
(aij)k = elemen baris ke-i kolom ke-j dari MPI ke-k 
k = indeks MPI dari individu ke-k yang memenuhi persyaratan 
m = jurnlah MPI yang rnemenuhi persyaratan 

= perkalian dari elemen k=l sampai k=m 

g. Mensintesis prioritas untuk melakuan pembobotan. 

h. Mengevaluasi inkonsistensi untuk seluruh hirarki. 

Pada penelitian ini, AHP digunakan untuk melakukan langkah pertama 

hingga ketiga dari alur kerja The Factor Rating Method. Pemilihan faktor dilakukan 

dengan rnembuat struktur hirarkinya setelah mendefinisikan persoalan terlebih 

dahulu, yaitu mengikuti langkah pertama dan kedua dari AHP. Langkah selanjutnya 

dari AHP hingga diperoleh bobot bagi setiap indikator dilakukan dengan 

memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang disajikan pada Expert Choice version 

8.0. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan penyampaian pendapat akibat 

kesulitan dalam memahami teknik pemberian pendapat seperti yang ditawarkan 

oleh metode AHP. Walaupun demikian ha1 ini dilakukan dengan tidak mengurangi 

substansi metode AHP itu sendiri. 

Langkah keempat dari alur kerja The Factor Rating Method, yaitu 

rnemberikan nilai bagi setiap alternatif lokasi pada setiap indikator, didasarkan 
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kepada data kuantitatif yang dimiliki oleh setiap alternatif wilayah untuk setiap 

indikator. Data kuantitatif ini selanjutnya dinyatakan dalam bentuk standar. Hal ini 

bertujuan untuk menghilangkan satuan dan menyamakan besaran dari setiap data. 

Rumus yang digunakan adalah: 

dimana 

Z = nilai peubah acak normal 
x = sembarang peubah acak normal 

I-1 = rataan 
cf = simpangan baku 

Standarisasi menghasilkan nilai-nilai yang memiliki rataan no1 dan memiliki 

simpangan baku satu. Nilai tengah ditunjukkan sebagai berikut: 

sedangkan ragamnya adalah: 

Pengolahan data juga rnengunakan program Microsoft Excel. Program ini 

membantu perhitungan matematis dalam mentransformasi data, mengalikannya 

dengan bobot, dan menghitung nilai potensi total. 
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Secara keseluruhan maka analisis yang dilakukan pada setiap langkah kerja 

pada penelitian ini adalah: 

1. Analisis Lingkungan. 

Analisis ini dilakukan dengan mempelajari lingkungan yang rnempengaruhi 

perkembangan perbankan. Analisis menggunakan pendekatan metode SWOT. 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. 

2. ldentifikasi indikator-indikator yang mempengaruhi penentuan wilayah. 

ldentitikasi dilakukan melalui pengumpulan pendapat dari kalangan umurn dan 

para ahli (bankir) dari bank umum dan bank syariah. 

3. Menentukan indikator terpilih. 

Berdasarkan hasil kuesioner tahap satu, dilakukan rekapitulasi dan seleksi 

terhadap indikator-indikator yang diajukan responden. lndikator terpilih 

diputuskan dengan mempertimbangkan ketersediaan data kuantitatif, tipe bisnis, 

tujuan perusahaan, dan kondisi industri. 

4. Memberikan bobot bagi indikator-indikator terpilih. 

Pemberian bobot dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepentingan 

relatif suatu indikator terhadap indikator lain. Hal ini dilakukan dengan 

mengumpulkan pendapat melalui pengumpulan pendapat dari kalangan umum 

dan para ahli (bankir) dari bank umum dan bank syariah. Responden 

memberikan nilai kepentingan bagi setiap indikator yang diajukan. Analisis 

mengacu kepada metode AHP dan diolah dengan memanfaatkan fasilitas- 

fasilitas pada Expert Choice version 8.0. 
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5. Menilai seluruh alternatif lokasi berdasarkan data kuantitatif setiap indikator bagi 

masing-masing lokasi. 

Penilaian dilakukan dengan rnengalikan bobot setiap indikator dengan data 

kuantitatif setiap lokasi bagi indikator tersebut. Nilai total diperoleh dengan 

rnenjurnlahkan seluruh nilai dari masing-masing indikator. Pengolahan 

rnenggunakan program Microsoft Excel. 

6. Mernbandingkan nilai total yang dirniliki oleh setiap alternatif lokasi. 

Perbandingan dilakukan dengan rnernbandingkan nilai potensial total yang 

dirniliki oleh setiap alternatif wilayah. Berdasarkan analisis ini rnaka akan 

diperoleh lokasi dengan nilai yang tertinggi yang berarti rnerupakan lokasi paling 

potensial. Nilai potensial dari seluruh alternatif wilayah diurutkan dengan 

rnenggunakan program Microsoft Excel. 

7. Menentukan wilayah potensial. 

Langkah terakhir adalah rnenetapkan wilayah-wilayah yang potensial bagi 

pernbukaan kantor bank pada bank urnurn dan bank syariah. 

Subyektivitas responden dalarn menentukan bobot bagi setiap indikator dan 

tingkat akurasi data sekunder rnernpengaruhi obyektivitas penelitian ini. Salah satu 

langkah pada penelitian ini adalah rnernasukkan pertirnbangan para ahli dalarn 

rnelakukan pernbobotan yang bertujuan untuk rnenentukan tingkat kepentingan 

suatu indikator terhadap indikator yang lain. Hasil dari analisis ini bersifat subyektif. 

Selain itu, nilai potensi yang dihitung dengan cara rnengalikan bobot dengan data 

kuantitatif setiap wilayah untuk masing-masing indikator sangat dipengaruhi oleh 

akurasi data sekunder. Kedua ha1 di atas rnerupakan kelernahan bagi penelitian ini, 
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namun demikian untuk meminimisasi kesalahan yang muncul dari kelemahan ' 

tersebut, pada penelitian ini telah dilakukan: 

seleksi terhadap responden secara seksama, yaitu dengan memper- 

timbangkan jenis bank tempat bekerja, pengalaman, jabatan, dan tingkat 

pendidikan responden. 

perbandingan data sekunder antar sumber data. 
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IV. ANALISIS LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI 

RENCANA PEMBUKAAN KANTOR BANK 

A. Kajian Lingkungan lndustri 

Salah satu kebijaksanaan deregulasi dituangkan dalam Paket 27 Oktober 

1988 (Pakto 1988). Pakto 1988 bertujuan untuk merangsang terhimpunnya dana 

yang berasal dari masyarakat bagi pembiayaan pernbangunan. Pakto 1988 ini 

berusaha menggairahkan pasar modal. Pakto 1988 juga bertujuan untuk 

memudahkan masyarakat pengusaha dalam memperoleh kredit, mengingat Pakto 

1988 antara lain memberi keleluasaan bagi lembaga keuangan untuk memperluas 

usahanya. Daerah operasi bank-bank umum diperluas sampai ke ibukota propinsi 

dan ibukota daerah tingkat dua, sedangkan bank pasar sampai tingkat kecamatan. 

Berawal dari kebijakan ini maka terjadi perkembangan yang luar biasa pada 

sektor perbankan. Jumlah bank yang pada tahun 1988 sebanyak 124 telah 

meningkat menjadi 240 pada tahun 1995 (meningkat sebesar 93.5%). Jumlah 

kantor bank yang pada tahun 1988 sebanyak 1.876 meningkat menjadi 5.288 pada 

tahun 1995 (meningkat 182%). Perkembangan jumlah bank dan kantor bank 

selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 4 dan 5. 

Kondisi diatas menciptakan persaingan yang sangat tinggi antar bank. 

Daerah operasional yang semakin luas telah memungkinkan setiap bank untuk 

menjaring nasabah lebih banyak lagi. 
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Gambar 4. Perkembangan Jumlah Bank di Indonesia 
Sumber: Bank Indonesia, 1996. 

Gambar 5. Perkembangan Jumlah Kantor Bank di Indonesia 
Sumber: Bank Indonesia, 1996. 
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Mengacu kepada yang telah digariskan dalam GBHN di sektor keuangan, 

dalam pelasanaan PJP II, kebijakan yang diambil di bidang pengerahan dana tetap 

diarahkan untuk mernobilisasi dana masyarakat seoptimal mungkin dalam rangka 

membiayai kegiatan pembangunan ekonorni yang semakin meningkat dan beragam. 

Hal ini semakin penting mengingat terbatasnya kemarnpuan keuangan negara 

dalam membiayai kegiatan pembangunan. Sejalan dengan ha1 itu, sasaran 

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam Repelita VI diupayakan dengan 

makin mengandalkan dana pembiayaan pembangunan yang bersumber pada 

kemampuan sendiri. Sehubungan dengan itu, sasaran pembangunan moneter 

dalam repelita VI adalah rnengingkatkan tabungan masyarakat dari Rp. 246.4 trilyun 

pada Repelita V menjadi Rp. 454.1 trilyun pada Repelita VI. 

Upaya peningkatan mobilisasi dana masyarakat melalui lembaga keuangan 

antara lain dilakukan dengan menciptakan iklim yang baik bagi dunia perbankan 

melalui perhatian yang terus menerus terhadap kestabilan moneter, terutama dalam 

mengendalikan laju inflasi dan tingkat suku bunga. Untuk mencapai sasaran 

tersebut juga ditempuh berbagai kebijaksanaan yang dapat meningkatkan efisiensi 

lembaga keuangan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 

Disamping itu kebijakan moneter juga diarahkan untuk menunjang pertumbuhan 

ekonomi melalui upaya pengendalian rnoneter dan rnenunjang pemerataan. 

Kondisi perekonomian Indonesia yang terus mengalami perkembangan. 

pada hakekatnya digerakkan oleh meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat. 

Pemberian kredit kepada masyarakat digunakan untuk keperluan rehabilitasi, 

modernisasi, ekspansi, dan pendirian proyek-proyek baru. Upaya ini diarahkan 
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untuk meningkatkan produksi dan perluasan usaha di berbagai sektor ekonomi. 

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dengan membantu permodalan 

dengan menciptakan berbagai bentuk pembiayaan bagi pengusaha melalui lembaga 

perbankan maupun lembaga keuangan non bank. 

lklim yang menunjang telah mampu meningkatkan jumlah aset, dana yang 

terhimpun, dan kredit yang disalurkan. Jumlah aset keseluruhan pada tahun 1988 

berjumlah sebesar Rp. 68 trilyun menjadi Rp. 452 trilyun pada tahun 1996 

(meningkat 565%). Pada periode yang sama kredit yang disalurkan meningkat dari 

Rp. 48 trilyun menjadi Rp. 301 trilyun (meningkat 527%), sedangkan dana 

masyarakat yang dihimpun meningkat dari Rp. 37 trilyun menjadi Rp. 265 trilyun 

(meningkat 616%). Perkembangan dana yang terhimpun dan kredit yang disalurkan 

pada kurun waktu 1991-1995 dapat dilihat pada Gambar 6 dan 7. 

Peningkatan jumlah dana yang dapat dihimpun menunjukkan adanya daya 

tarik pasar yang tinggi. Sedangkan peningkatan jumlah kredit yang dapat disalurkan 

menunjukkan tingginya kebutuhan akan dana pinjaman dan adanya kemampuan 

pasar dalam menyerap jasa yang ditawarkan bank. 

Sejalan dengan perkembangan usaha tersebut, jenis produk dan jasa yang 

~ditawarkan perbankan juga semakin beragam. Perubahan teknologi, globalisasi, 

dan pergeseran pola kebutuhan konsumen mempengaruhi jumlah, bentuk, dan jenis 

pelayanan perbankan dewasa ini. Selain itu, perkembangan dalam sektor keuangan 

internasional dan sistem pembayaran telah membawa kepada liberalisasi jasa 

keuangan. 
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Gambar 6. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Terhimpun di Indonesia. 
Surnber: Bank Indonesia, 1996. 

Gambar 7. Perkembangan Kredit Perbankan Tersalurkan di Indonesia. 
Surnber: Bank Indonesia, 1996. 
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B. Perkembangan Perbankan Nasional 

Kondisi terakhir perbankan nasional dapat dilihat dari nilai beberapa indikator 

pada tahun 1996 dan perubahan relatif terhadap tahun sebelumnya (lihat Tabel 8). 

Dilihat dari total aset yang dirniliki, aset seluruh bank di Indonesia pada tahun 1996 

yaitu Rp. 435.310.287 juta atau meningkat sebesar 24,19% dari tahun sebelurnnya. 

Dana pihak ketiga yang terhimpun yaitu Rp. 368.634.868 juta atau rneningkat 

26,08%, sedangkan kredit yang tersalurkan yaitu Rp. 394.757.578 juta atau 

meningkat 22,52%. Laba yang dapat diraih rnencapai Rp. 4.351.004 juta atau 

meningkat 27,88%. 

Penduduk per jurnlah bank meningkat sebesar 3,66%, atau setiap kantor 

bank rata-rata melayani 836.820 orang. Dana pihak ketiga yang dapat dihirnpun 

dari setiap penduduk adalah Rp. 1.843.174 juta per penduduk atau rneningkat 

22,14%, sedangkan kredit yang dapat disalurkan kepada setiap penduduk adalah 

Rp. 1.973.788 juta per penduduk atau rneningkat 18 ,69% Aset per penduduk juga 

rneningkat menjadi Rp. 2.176.551 juta atau naik sebesar 20,31%. Sedangkan 

perbandingan antara penduduk dengan kantor bank mengalami penurunan sebesar 

7,78%, akibatnya setiap kantor bank hanya melayani 33.789 orang. 
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Tabel 8. Data Perkembangan Perbankan Nasional. 

Sumber: lnfo Bank, 19972. 

C. Perurnusan Langkah Strategis 

Perkembangan jumlah bank dan kantor bank menyebabkan terjadinya 

persaingan yang ketat, bahkan data terakhir menunjukkan bahwa rata-rata jumlah 

penduduk untuk setiap kantor bank semakin menurun. Di sisi yang lain, berbagai 

kebijakan di sektor keuangan telah menciptakan iklim yang kondusif bagi 

pengembangan gerak perbankan. Kondisi ini ditandai oleh perkembangan aset, 

dana pihak ketiga, kredit, dan laba yang diperoleh. 

Kondisi diatas telah memberikan peluang dan ancaman yang dapat 

mempengaruhi kelangsungan suatu bank. Dari sisi internal, pada masing-masing 

bank, adanya kekuatan dan kelemahan telah mendatangkan tuntutan bagi 

2 Supriyanto, Eko Budi. "Kinerja Bank di Bawah Tekanan Bank Indonesia", dalam 
majalah lnfo Bank no. 210 Edisi Juni 1997. 
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perusahaan untuk mengembangkan dan memperbaiki diri dalam rangka 

memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman yang dihadapi. 

Untuk menjawab peluang dan ancaman langkah strategis yang dapat dipilih 

oleh lembaga perbankan yaitu meningkatkan profesionalisme pelayanan perbankan 

terhadap masyarakat, termasuk meningkatkan kreativitas produk yang diluncurkan 

dan teknologi yang digunakan, memperluas jangkauan pelayanan operasionalnya, 

serta meningkatkan pola manajemen perbankan yang baik. 

Perluasan daerah operasi merupakan langkah taktis untuk mendekatkan 

pihak bank dengan konsumen. Strategi ini mempakan strategi awal bagi strategi 

lainnya. Produk yang kreatif dan teknologi yang tinggi dapat di sampaikan kepada 

konsumen potensial melalui kantor-kantor bank yang dekat dengan konsumen. 

Khusus bagi tujuan perluasan jangkauan pelayanan operasional, keberhasilan dari 

pelaksanaan strategi ini sangat tergantung kepada kemampuan dalam menentukan 

wilayah. Perluasan daerah operasional akan berjalan efektif bila ditujukan kepada 

wilayah-wilayah yang potensial. 
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V. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

NlLAl POTENSI WILAYAH 

A. ldentifikasi lndikator bagi Penilaian Potensi Alternatif Wilayah 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan wilayah bagi 

pembukaan kantor bank dihimpun dengan menyebar kuesioner pada tahap 

pertama. Faktor yang diajukan telah mempertimbangkan lingkungan bisnis yang 

mernpengaruhi, tipe bisnis, dan tujuan perusahaan. 

Penyusunan faktor-faktor ini dilakukan dengan menghimpun pendapat 

secara bebas dari 51 responden yang terdiri dari kalangan umum dan bankir. 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner tahap pertama, maka diperoleh sejumlah 

faktor yang dianggap memberikan pengaruh bagi penentuan wilayah. Faktor-faktor 

yang diajukan untuk dipertimbangkan dikelompokkan ke dalam faktor yang berkaitan 

dengan ekonomi, perbankan, sosial dan kependudukan, sumberdaya manusia, 

hukurn dan kelembagaan, keamanan, dan kondisi umum wilayah. Hasil lengkap 

dari jajak pendapat ini dapat dilihat pada Tabel Lampiran 1. 

I. Kajian pada Bank Umum 

Pertumbuhan ekonomi daerah, kondisi perekonomian daerah, aktivitas dan 

perekonomian daerah dapat dilihat dari pertumbuhan perekonomian daerah. Angka 
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ini menggambarkan seberapa baik aktivitas-aktivitas yang produktif dapat 

meningkatkan laju pendapatan yang diperoleh. 

Perkembangan sektor-sektor perekonomian daerah, prospek perekonomian 

daerah, dan keberhasilan aktivitas perekonomian daerah, menunjukkan seberapa 

baik kegiatan-kegiatan ekonomi terselenggara. Salah satu indikator yang dapat 

dijadikan tolak ukur adalah efisiensi perekonomian daerah, yaitu perbandingan 

antara pendapatan yang diperoleh dan investasi yang ditanamkan dalam 

penyelenggaraan berbagai kegiatan produktif. lndikator lain yang dapat digunakan 

adalah besarnya, jumlah perusahaan, dan nilai output yang dihasilkan oleh berbagai 

kegiatan bisnis. 

Prospek pengembangan wilayah dapat diketahui dengan melihat 

keberhasilan daerah dalam melakukan proses transformasi struktur ekonomi. 

Proses ini membawa suatu wilayah kepada dominasi aktivitas pada sektor sekunder 

dan tersier. Pengembangan wilayah juga dapat diprediksi melalui besarnya nilai 

penanaman modal baik dalam negeri maupun asing. Nilai investasi menunjukkan 

besarnya penanaman modal bagi pembukaan, perluasan, alih status, perubahan, 

dan penggabungan proyek yang dapat memajukan wilayah pada masa yang akan 

datang. 

Pendapatan masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam menyerap 

produk masing-masing dapat dilihat dari nilai pendapatan perkapita dan tingkat 

konsumsi rumah tangga. Bagian pendapatan yang digunakan untuk konsumsi akan 

berbanding terbalik dengan bagian pendapatan yang digunakan untuk menabung. 
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Keaktifan pembangunan daerah dan kemandirian suatu daerah dapat 

diketahui dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen PAD yang 

dapat dijadikan acuan adalah besarnya pajak yang ditarik dari berbagai kegiatan 

bisnis serta besarnya laba yang dpat dihasilkan oleh berbagai perusahaan. 

Karakteristik penduduk dapat diketahui dari komposisi penduduk 

berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, agama, dll. Berdasarkan komposisi 

penduduk maka dapat diketahui apa dan bagaimana perbankan seharusnya 

berperan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Secara lebih khusus, data mengenai pengusaha setempat akan rnembantu 

dalam proses pengambilan keputusan, mengingat bahwa kelompok masyarakat 

inilah yang sering berhubungan dengan lembaga keuangan. Data yang dapat 

menggambarkannya rnisalnya: jumlah pengusaha, jumlah penduduk bekerja, jumlah 

wiraswastawan, jumlah pengusaha pribumi. 

Data kependudukan lain yang penting yaitu: jumlah rumah tangga, dan 

sebaran penduduk. Jumlah rumah tangga berkaitan dengan banyaknya pihak 

pengambil keputusan yang potensial untuk dipengaruhi. Sedangkan sebaran 

penduduk dapat menggambarkan jangkauan operasional yang diperlukan dalam 

pemenuhan kebutuhan nasabah. 

Perihal penting dalam kajian sosial budaya adalah bagairnana pengetahuan, 

sikap, dan pandangan masyarakat. Pengetahuan masyarakat yang berkaitan 

dengan bank misalnya: tingkat pendidikan masyarakat, pengetahuan tentang 

perbankan, dll. Sedangkan pandangan masyarakat yang berkaitan dengan bank 

misalnya: persepsi masyarakat terhadap perbankan, produk perbankan, bunga 
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bank. Sedangkan sikap masyarakat yang berkaitan dengan bank misalnya: 

kesadaran menabung, kebiasaan mengelola uang, selera, gaya hidup, tingkat 

responsifitas, kekosmopolitan, pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan bank, 

dll. 

Perbandingan antara besarnya kredit yang tersalurkan dan dana yang 

dihimpun dapat diketahui dari nilai Loan to Deposit Ratio (LDR). Perkembangan 

kemampuan pasar dalam menghimpun dana pihak ketiga dapat diketahui dari laju 

perubahan dana pihak ketiga. Sedangkan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat 

terhadap modal pinjaman, dan perkembangan kemampuan pasar dalam menyerap 

dana dapat diketahui dari laju perubahan kredit selama kurun waktu tertentu. 

Prospek pasar, tingkat pertumbuhan pasar, dan tingkat kejenuhan pasar, secara 

umum dapat diketahui dari laju pertumbuhan dana dan kredit, serta perbandingan 

antara dana yang terhimpun dan kredit yang tersalurkan. 

Jumlah pesaing dapat diketahui dari banyaknya jumlah kantor bank yang 

beroperasi. Sedangkan tingkat persaingan yang terjadi dapat dilihat dari besarnya 

dana pihak ketiga yang diperebutkan oleh setiap kantor cabang dan banyaknya 

nasabah potensial yang ditarik, baik dalam kapasitasnya sebagai penabung maupun 

peminjam. 

Kinerja pesaing dapat dilihat dari kemampuan dalam menghimpun dana, 

manajemen, teknologi, sumberdaya manusia, kegiatan penelitian dan 

pengembangan, promosi, pembangunan citra, pembangunan jaringan komunikasi 

antar bank, kemampuan mempertahankan kesehatan bank, kemampuan 
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mempengaruhi konsurnen, kemampuan menciptakan produk yang sesuai dengan 

kebutuhan konsurnen, dll. 

Sumberdaya manusia memegang peran penting bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. Kajian terhadap sumberdaya manusia dapat dilihat dari: ketersediaan 

tenaga kerja, tingkat produktivitas, kemampuan tenaga kerja, serta hubungan 

pekerja, pengusaha dan pemerintah. 

Dari sisi hukum dan kelembagaan, beberapa perihal yang perlu mendapat 

perhatian adalah peraturan pemerintah, peraturan Bank Indonesia, peraturan 

Departemen Keuangan, peraturan daerah. Perihal penting lainnya adalah masalah 

perizinan, dan birokrasi. 

Kondisi umum wilayah berkaitan dengan potensi dan kondisi yang secara 

alamiah dimiliki atau yang secara terencana dibangun. Potensi alamiah dapat 

diketahui dari gambaran geografis daerah, karakteristik sumberdaya alam, jumlah 

dan jenis produk unggulan, dll. Sedangkan kondisi umurn yang secara terencana 

dibangun misalnya: ketersediaan sarana transportasi, telekomunikasi, fasilitas 

umum dan sosial, lokasi strategis, serta optimalisasi pemanfaatan lahan. Kondisi 

umum lain yang berpengaruh misalnya: panjang jalan yang berkondisi baik, kondisi 

lalu lintas, tingkat keamanan berusaha, tingkat keamanan wilayah, dan ketertiban 

masyarakat. 
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2. Kajian pada Bank Syariah 

Bagi bank syariah, karena sistem operasinya bersifat khas, maka perlu 

dipertimbangkan beberapa faktor yang bersifat khusus. Komposisi penduduk 

berdasarkan unsur keagamaan adalah faktor khusus yang penting untuk 

dipertimbangkan. Data yang dapat menggambarkan misalnya: jumlah penduduk 

beragama lslam, jumlah jemaah haji, jumlah mahasiswa lslam, dan jumlah santri. 

Perihal penting dalam kajian sosial budaya adalah bagaimana pengetahuan, sikap, 

dan pandangan masyarakat. Aspek pengetahuan masyarakat yang berkaitan 

dengan bank misalnya: pengetahuan tentang bank lslam, pengetahuan tentang 

prosedur, kelebihan, dan kelemahan bank lslam, pemahaman terhadap hukum 

syara yang berkaitan dengan perbankan, dll. Sedangkan pandangan masyarakat 

yang berkaitan dengan bank misalnya: persepsi masyarakat terhadap bank lslam. 

Selain pengetahuan, pandangan, dan sikap masyarakat, perlu juga ditelaah 

hal-ha1 yang mempengaruhi terbentuknya ketiga aspek tersebut, misalnya: jumlah 

lembaga keagamaan formal dan informal, jumlah lembaga dakwah dan pengajian, 

jumlah pesantren, jumlah masjid, banyaknya tokoh agama, dan tingkat kepatuhan 

masyarakat terhadap tokoh atau pimpinan agama. Dari sisi sumberdaya, bagi bank 

syariah perlu dipertimbangkan ketersediaan sumberdaya manusia yang lslami, 

ketersediaan sumberdaya manusia yang memahami operasional bank lslam, 
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B. Penetapan lndikator Terpilih 

Faktor-faktor yang diajukan untuk mengkaji potensi wilayah bagi tujuan 

pembukaan kantor bank terbagi menjadi faktor kualiataif dan faktor kuantitatif. 

Untuk melakukan penilaian bagi masing-masing alternatif wilayah, faktor-faktor 

tersebut perlu dinyatakan secara kuantitatif . Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

secara kuantitatif bagaimana kondisi suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah 

lain untuk penilaian tertentu. 

Bagi faktor yang bersifat kualitiatif, maka penilaian diberikan dengan sistem 

pertimbangan dari para ahli. Hal ini sulit dilakukan karena keterbatasan responden 

dalam melakukan pengamatan terhadap seluruh alternatif wilayah. Bagi faktor yang 

bersifat kuantitatif, penilaian dilakukan dengan didasarkan kepada data sekunder. 

Namun demikian tidak seluruh data sekunder tersebut tersedia secara lengkap. 

Oleh karena itu berdasarkan hasil kuesioner tahap pertama dan dengan 

mempertimbangkan ketersediaan data kuantitatif maka dipilih sejumlah faktor yang 

dianggap dapat digunakan untuk menilai potensi suatu wilayah. Kemampuan setiap 

faktor dalam menjelaskan tujuan penelitian tidak terlepas dari keterbatasan dan 

asumsi yang digunakan. Hal ini terjadi karena lembaga perbankan berfungsi 

sebagai penghimpun dan penyalur dana. Selain itu perbankan juga melakukan 

hubungan dengan debitur dan kreditur secara bersamaan. Kondisi ini 

mengharuskan analisis dilakukan selain terhadap sektor moneter juga terhadap 

sektor riil. 
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1. Kajian pada Bank Umum 

Faktor-faktor yang dianggap mewakili dan dapat dinyatakan secara 

kuantitatif untuk setiap wilayah bagi pembukaan kantor bank pada bank umum 

dapat dilihat pada Gambar 8 dan Tabel 9. 

Penjelasan bagi setiap indikator adalah sebagai berikut: 

1. ~ertumbuhan ekonomi 

Menunjukkan pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Diukur dengan 

menggunakan angka laju pendapatan per kapita pada tahun 1994. Angka 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi menggambarkan keberhasilan wilayah dalam 

menyelenggarakan berbagai kegiatan ekonomi. Pertumbuhan yang cepat 

merupakan akibat dari perkembangan berbagai aktivitas bisnis yang 

terselenggara di daerah ini. Hal ini berarti akan terjadi peningkatan kemampuan 

menabung sebagai akibat dari pertumbuhan pendapatan masyarakat. Semakin 

besar angka pertumbuhan ekonomi maka semakin baik kondisi dan prospek 

perekonomian di wilayah tersebut. 

2. Efisiensi perekonomian daerah 

Menunjukkan efisiensi kinerja perekonomian suatu wilayah, yaitu seberapa baik 

investasi yang ditanamkan dapat menghasilkan output. Diukur dengan 

menggunakan angka ICOR (1992), yaitu perbandingan tingkat investasi dengan 

tingkat pertumbuhan ouput suatu wilayah. 
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Gambar 8. Bagan lndikator Terpilih bagi Kajian pada Bank Umum. 
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Tabel 9. lndikator Terpilih bagi Kajian pada Bank Urnurn. 

Milik Daerah dari 

Bagian pendapatan untuk konsumsi 

LINGKUNGAN INDUSTRI 
Daya Tarik Pasar 

Kondisi Persaingan 

Keseimbangan antara dana pihak ketiga yang dapat dihimpun dengan kredit 
yang dapat disalurkan 

Laju pertumbuhan jumlah dana pihak ketiga yang dapat dihimpun 

Laju pertumbuhan jumlah kredit yang dapat disalurkan 

Besarnya dana yang dapat dihimpun dari setiap penduduk 

Banyaknya kantor bank yang beroperasi di suatu wilayah 

Persaingan antar kantor bank dalam menarik nasabah 

Persaingan antar kantor bank dalam menghimpun dana pihak ketiga 

LINGKUNGAN OPERASIONAL 
Sumberdaya Manusia 

l n f ras t~k t~ r  

Keamanan 

Produktivitas tenaga kerja 

Produktivitas tenaga ke j a  sektor perbankan 

Ketersediaan in f ras t~k t~ r  

Tingkat keamanan wilayah 
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Formula dari ICOR adalah: 

dimana: ICOR = Incremental Capital Output Ratio 
IlPDRB = Tingkat lnvestasi 
%A PDRB = Tingkat Perturnbuhan PDRB 

Angka ICOR yang rendah menandakan bahwa untuk rnencapai tingkat 

pertumbuhan ekonomi tertentu diperlukan investasi yang tidak terlalu banyak, 

atau dengan kata lain, dengan investasi tertentu dapat dicapai pertumbuhan 

ekonorni yang lebih besar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja 

perekonomian relatif efisien (PDBI, 1995). 

3. Keberhasilan dalarn proses transformasi struktur ekonomi 

Menunjukkan peran sektor sekunder dan tersier pada Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). Diukur dengan menghitung persentase pendapatan dari sektor 

sekunder dan tersier terhadap pendapatan total tahun 1995. Pernbangunan 

jangka panjang harus mampu membawa perubahan-perubahan fundamental 

dalam struktur ekonomi sehingga produksi yang berasal dari sektor-sektor di luar 

pertanian akan rnerupakan bagian yang semakin besar, dan menjadikan industri 

sebagai tulang punggung ekonomi, penduduk yang hidup dari sektor-sektor di 

luar pertanian semakin bertambah, dan komposisi ekspor akan berubah 

sehingga ekspor akan didominasi oleh bahan-bahan yang telah diolah dan 

barang-barang jadi. Dengan demikian akan tercipta ketahanan perekonomian 

terhadap perubahan-perubahan keadaan alam dan kegoncangan-kegoncangan 
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ekonomi dunia (amanat GBHN tahun1993). Dalam pembangunan ekonomi 

perlu ditekankan peran sektor perindustrian. Penciptaan stabilitas ekonomi 

dapat diciptakan melalui peningkatan sektor industri baik dari segi nilai tambah, 

peningkatan ekspor non migas, maupun dari segi perluasan kesempatan kerja. 

Bagi dunia perbankan jaminan atas stabilitas perekonomian akan rnemudahkan 

dalam menjaga kepercayaan penabung dan dalam menyalurkan dana kepada 

peminjam. 

4. Keberhasilan dalam pengendalian laju inflasi 

lnflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi 

makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Laju inflasi 

diukur dengan menggunakan data indeks harga konsumen tahun 1995. Secara 

teoritis, inflasi pada dasarnya berkaitan dengan fenomena interaksi antara 

penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya, inflasi tidak terlepas 

dari faktor-faktor lain seperti: tataniaga dan kelancaran dalam arus lalu lintas 

barang serta peranan kebijakan pemerintah. 

Dalam suatu perekonomian, investasi sangat diperlukan untuk rnenunjang 

pertumbuhan ekonomi maupun perluasan tenaga kerja. lnvestasi menyediakan 

dana bagi pembiayaan berbagai proyek yang strategis. Pembangunan proyek akan 

meningkatkan aktivitas industri secara keseluruhan, (Djamin, 1995). Bagi dunia 

perbankan investasi telah mendorong permintaan terhadap kredit, sehingga 

penyaluran dana berjalan efektif. Dalam jangka panjang keberhasilan investasi 

dapat meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan 
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pendapatan masyarakat. Berdasarkan peningkatan pendatan inilah diharapkan 

terjadi peningkatan laju penghimpunan dana. 

5. Besarnya nilai Penanaman Modal Dalam Negeri 

Menunjukkan nilai penanaman modal yang berasal dari dalam negeri. Diukur 

dengan menghitung akumulasi investasi yang telah ditanamkan oleh sejumlah 

investor domestik pada kurun waktu 1967-1996. 

6. Besarnya nilai Penanaman Modal Asing 

Menunjukkan nilai penanaman modal yang berasal dari dalam negeri. Diukur 

dengan menghitung akumulasi investasi yang telah ditanamkan oleh sejumlah 

investor asing pada kurun waktu 1967-1996. Dana pinjaman yang berasal dari 

luar negeri terdiri dari pinjaman pemerintah, pinjaman luar negeri swasta, dan 

investasi swasta luar negeri, baik yang bersifat langsung maupun yang melalui 

pasar modal. Dengan rnasuknya modal luar negeri tersebut, diharapkan potensi 

kekayaan alam dan surnberdaya rnanusia di suatu wilayah dapat dimanfaatkan 

secara maksimal dan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, 

khususnya sektor industri manufaktur yang berorientasi ekspor. 

7. Tingkat pendapatan masyarakat 

Menunjukkan besarnya pendapatan yang diperoleh setiap penduduk. Diukur 

dengan menghitung nilai PDRB per jumlah penduduk berdasarkan harga pasar 

pada tahun 1995. ~ertumbuhan penduduk yang disertai dengan peningkatan 

laju pendapatan per kapita yang lebih besar akan menghasilkan pendapatan per 

kapita yang tinggi. Pendapatan per kapita yang tinggi akan rneningkatkan 

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



tabungan masyarakat. (Djamin, 1995). Dengan demikian perbankan dapat 

menghimpun dana dari rnasyarakat secara optimal. 

8. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menunjukkan kemampuan daerah dalam menghimpun pajak daerah, retribusi 

daerah, laba BUMD, penerimaan dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain. Diukur 

dengan menghitung total pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, 

penerimaan dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain, yang berhasil dihimpun sutau 

daerah pada tahun 1995. Dari unsur-unsur PAD dapat diketahui seberapa baik 

berbagai aktivitas yang berada dibawah Pemerintah Daerah dapat berjalan. 

Selain itu jumlah PAD akan berperan dalam rencana kemandirian Pemda. 

Aktivitas daerah yang menggairahkan akan memberikan sumbangan yang besar 

bagi PAD suatu daerah. Bagi perbankan, wilayah yang menggairahkan ini 

memberikan daya tarik dalam penghimpunan dan penyaluran dana. 

9. Jumlah perusahaan 

Menunjukkan banyaknya perusahaan besar dan menengah yang berada di 

suatu wilayah. Diukur dengan menghitung jumlah perusahaan besar dan 

rnenengah yang beroperasi di suatu wilayah pada tahun 1994. Perusahaan 

merupakan pihak yang memiliki peluang besar untuk menjalin hubungan bisnis 

dengan dunia perbankan. Semakin besar jumlah perusahaan di suatu wilayah 

akan menggambarkan adanya pasar yang potensial untuk menyalurkan dana 

bank secara menguntungkan. 
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10. Nilai output yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan bisnis 

Menunjukkan banyaknya otuput yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Diukur 

dengan rnenghitung output yang dihasilkan berdasarkan nilainya pada tahun 

1994. Peningkatan output secara terus-rnenerus rnerupakan rnanifestasi 

pertumbuhan ekonorni, sedangkan kernarnpuan untuk menyediakan berbagai 

jenis barang menrpakan tanda adanya kematangan ekonomi (Djarnin, 1995). 

Output yang dihasilkan akan digunakan untuk rnemenuhi kebutuhan masyarakat 

di wilayah ini dan bila berlebih akan diekspor ke wilayah lain. Sernakin besar 

output yang dihasilkan suatu wilayah rnaka sernakin tinggi kernatangan ekonomi 

suatu wilayah. 

11. Tingkat partisipasi angkatan kerja 

Menunjukkan banyaknya penduduk usia bekerja (14-65 tahun) yang memiliki 

pekerjaan. Diukur dengan rnenghitung tingkat partisipasi angkatan kerja pada 

tahun 1995. Partisipasi angkatan kerja yang tinggi rnencirikan dinamika 

penduduk yang tinggi pula, sehingga memungkinkan berkernbangnya daerah 

dari sisi ekonorni dan sosial. 

12. Sikap konsurnen dalarn mernanfaatkan jasa layanan bank. 

Menunjukkan seberapa baik konsurnen rnernanfaatkan secara positip jasa 

layanan bank. Diukur dengan menghitung persentase tolakan cek dibandingkan 

dengan seluruh transaksi yang rnenggunakan cek pada tahun 1994. Tolakan 

cek yang besar rnenggambarkan bahwa nasabah cenderung rnernanfaatkan 

secara negatip layanan yang ditawarkan oleh bank. Hal ini merupakan tanda 
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awal bagi bank untuk berhati-hati dalarn beroperasi sehingga terhindar dari 

kerugian yang lebih besar. 

13. Bagian konsurnsi. 

Menunjukkan sikap masyarakat di suatu daerah dalarn rnernanfaatkan 

pendapatan yang diterirnanya. Diukur dengan rnembandingkan pendapatan 

yang digunakan untuk konsumsi dengan pendapatan keseluruhan pada tahun 

1993. Bagian konsurnsi berbanding terbalik dengan bagian untuk menabung 

karena fungsi pendapatan pada perekonornian dua sektor terdiri dari konsurnsi 

dan tabungan. Oleh karena itu bagian konsumsi yang rendah rnenunjukkan 

adanya sikap masyarakat yang bijaksana dalarn rnernbelanjakan uangnya dan 

rnenunjukkan besarnya bagian sisa pendapatan yang dapat ditabung. Dengan 

dernikian perbankan dapat rnenghirnpun dana dari rnasyarakat secara optimal. 

14. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Menunjukkan perbandingan antara jumlah dana pihak ketiga yang dapat 

dihirnpun dengan kredit yang dapat disalurkan. Nilai ini berkaitan dengan 

seberapa baik pinjaman dapat disalurkan dibandingkan dengan seberapa baik 

dana dapat dihimpun. Diukur dengan menghitung nilai LDR atau perbandingan 

antara jurnlah pinjarnan dengan dana pihak ketiga pada tahun 1995. Nilai LDR 

yang baik berkisar antara 85%-110%. Sernakin rnendekati 100% maka 

rnenunjukkan adanya keseimbangan antara jurnlah pinjaman dengan jurnlah 

dana pihak ketiga. 
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15. Laju perubahan jumlah dana pihak ketiga yang dapat dihimpun 

Menunjukkan kenaikan atau penurunan jumlah dana pihak ketiga yang dapat 

dihimpun. Diukur dengan menghitung perubahan dana pihak ketiga sejak tahun 

1992 hingga 1996. Asumsi yang digunakan adalah bahwa setiap kantor bank 

merniliki kesernpatan yang sama untuk memperoleh pertambahan dana pihak 

ketiga yang terhimpun. Bila dana pihak ketiga memiliki laju perubahan positip 

dan nilai laju perubahan besar maka menunjukkan pasar yang semakin menarik. 

16. Laju perubahan jumlah kredit yang dapat disalurkan 

Menunjukkan kenaikan atau penurunan jumlah kredit yang dapat disalurkan. 

Diukur dengan menghitung perubahan kredit sejak tahun 1992 hingga 1996. 

Asurnsi yang digunakan adalah bahwa kredit yang disalurkan digunakan untuk 

membiayai kegiatan produktif yang akan memberikan keuntungan bagi kreditor 

dan bagi kantor bank. Bila kredit yang disalurkan memiliki laju perubahan positip 

dan nilai laju perubahan besar maka ha1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan 

para nasabah di wilayah ini terhadap kredit serta keberhasilan penyaluran kredit. 

Kedua ha1 tersebut menunjukkan adanya daya tarik pasar. 

17. Besarnya dana yang dapat dihimpun dari setiap penduduk 

Menunjukkan berapa besar rata-rata dana yang dapat dihimpun dari setiap 

penduduk. Hal ini berkaitan dengan seberapa besar kesediaan penduduk untuk 

menyimpan sebagian pendapatannya pada bank. Diukur dengan menghitung 

perbandingan antara jumlah dana pihak ketiga dengan jumlah penduduk pada 
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tahun 1995. Semakin besar jumlah dana yang dapat dihimpun dari setiap 

penduduk maka pasar dinilai semakin menarik. 

18. Banyaknya kantor bank yang beroperasi di suatu wilayah 

Menunjukkan berapa besar tingkat persaingan antar kantor bank dalam industri 

pada suatu wilayah. Diukur dengan menghitung jumlah kantor bank yang 

beroperasi di suatu wilayah pada tahun 1995. Asumsi yang digunakan adalah 

bahwa seluruh kantor bank memiliki kemampuan untuk saling memajukan diri. 

Semakin besar jumlah kantor bank maka semakin tinggi tingkat persaingan antar 

kantor bank dalam wilayah tersebut. 

19. Persaingan antar kantor bank dalam menarik nasabah 

Menunjukkan berapa banyak nasabah yang potensial untuk ditarik dan dilayani 

oleh sebuah kantor bank. Diukur dengan menghitung perbandingan antara 

kantor bank dengan jumlah penduduk pada tahun 1995. Asumsi yang 

digunakan seluruh penduduk merupakan nasabah potensial dan setiap 

penduduk dilayani oleh sebuah kantor bank. Semakin besar nilai perbandingan 

antara kantor bank dengan jumlah penduduk maka akan semakin rendah tingkat 

persaingan antar kantor bank dalam wilayah tersebut untuk menarik nasabah. 

20. Persaingan antar kantor bank dalam menghimpun dana pihak ketiga 

Menunjukkan berapa banyak dana yang dapat dihimpun oleh sebuah kantor 

bank. Diukur dengan menghitung perbandingan antara kantor bank dengan 

jumlah dana pihak ketiga pada tahun 1995. Asumsi yang digunakan adalah 

bahwa setiap kantor bank memiliki peluang yang sama untuk menghimpun dana. 
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Semakin besar nilai perbandingan antara kantor bank dengan jumlah dana pihak 

ketiga maka akan semakin rendah tingkat persaingan antar kantor bank dalam 

wilayah tersebut dalam penghimpunan dana. 

21. Produktivitas tenaga kerja 

Menunjukkan perbandingan antara output yang dihasilkan dan input (dalam ha1 

ini tenaga kerja) yang digunakan. Diukur dengan menggunakan data 1994 dan 

dengan formula: 

dimana: PTK(R) = Produktivitas Tenaga Kerja sektor i di wilayah R 
O(R) = Output atau PDRB sektor i di wilayah R 
E(R) = Tenaga Kerja sektor i di wilayah R 

Apabila angka PTK tinggi maka nilai output yang dihasilkan relatif besar 

dibanding dengan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Dengan kata lain 

kegiatan-kegiatan produktif di wilayah ini berjalan secara efisien. Produktivitas 

tenaga kerja di berbagai yang tinggi memungkinkan perusahaan menghasilkan 

output yang lebih besar dengan menggunakan input tertentu. Kondisi ini dapat 

memacu perturnbuhan dan perkembangan wilayah. Bagi perbankan, wilayah 

yang berkembang dengan baik memberikan daya tarik yang besar. 
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22. Produktivitas tenaga kerja di sektor perbankan 

Menunjukkan perbandingan antara output yang dihasilkan dan input (dalam ha1 

ini tenaga kerja) yang digunakan pada sektor perbankan. Diukur dengan 

menggunakan data tahun 1994 dan dengan formula: 

dimana: PTK(iR) = Produktivitas Tenaga Kerja sektor i di wilayah R 
O(iR) = Output atau PDRB sektor i di wilayah R 
E(iR) = Tenaga Kerja sektor i di wilayah R 

Apabila angka PTK tinggi maka nilai output yang dihasilkan pada sektor 

perbankan relatif besar dibanding dengan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. 

Dengan kata lain kegiatan-kegiatan perbankan di wilayah ini berjalan secara 

efisien. Produktivitas tenaga kerja di sektor perbankan yang tinggi 

memungkinkan perusahaan menghasilkan output yang lebih besar dengan 

menggunakan input tertentu. 

23. lnfrastruktur 

Menunjukkan seberapa baik ketersediaan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan oleh dunia bisnis, dalam ha1 ini diwakili oleh panjang jalan yang 

dibangun oleh pemerintah. Diukur dengan menggunakan data panjang jalan 

dalam kondisi baik yang dibangun pada suatu wilayah pada tahun 1995. 

Pembangunan infrastruktur telah rnenciptakan iklim yang kondusif bagi para 

pelaku bisnis di suatu wilayah. Penanaman modal di suatu wilayah sangat 
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tergantung pada dua aspek. Aspek pertama adalah tersedianya sumber daya 

alam yang dapat diusahakan secara ekonomis di wilayah tersebut, aspek kedua 

adalah tersedianya akses atau kemudahan untuk transportasi dan komunikasi, 

serta fasilitas-fasilitas lain di wilayah tersebut yang dapat mendukung mobilisasi 

modal produksi, dan tenaga kerja. Kedua aspek ini akan mempengaruhi tingkat 

konsentrasi penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun asing. Khusus 

bagi ketersediaan jalan yang berkondisi baik, maka semakin panjang jalan 

berkondisi baik di suatu wilayah, maka semakin tinggi dinamika masyarakat dan 

juga semakin tinggi kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas 

bisnis dengan mudah dan cepat. Bagi dunia perbankan, ha1 ini akan mendorong 

permintaan kredit bagi pembiayaan berbagai proyek. 

24. Keamanan 

Menunjukkan tingkat keamanan suatu wilayah. Diukur dengan menggunakan 

data peringkat keamanan wilayah yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI pada 

tahun 1994. Semakin tinggi tingkat keamanan suatu wilayah, maka semakin 

baik iklim usaha bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan produktif. Bagi dunia 

perbankan ha1 ini menunjukkan keamanan pengembalian pinjaman dari para 

peminjam dan kemudahan menanamkan kepercayaan kepada penabung untuk 

menyimpan dananya. 
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2. Kajian pada Bank Syariah 

Sistem operasi bank syariah berbeda dengan bank umum, oleh karena itu 

konsumen yang menjadi sasaran pun lebih spesifik. Khusus bagi bank syariah, 

analisis dari sisi konsumen dapat dilihat dari jumlah penduduk yang beragama Islam 

dan banyaknya jumlah jemaah haji. Faktor-faktor yang dianggap rnewakili dan 

dapat dinyatakan secara kuantitatif untuk setiap wilayah bagi pembukaan kantor 

bank pada bank syariah dapat dilihat pada Gambar 9 dan Tabel 10. 

Penjelasan dari indikator-indikator yang berkaitan dengan Bank Syariah 

adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah penduduk beragama Islam 

Menunjukkan jumlah nasabah potensial yang dapat ditarik oleh bank. Diukur 

dengan menghitung jumlah penduduk yang memeluk agama lslarn berdasarkan 

proyeksi pada tahun 1996 atas dasar persentase tahun 1992. Semakin besar 

jumlah penduduk beragama lslarn maka semakin banyak nasabah potensial. 

2. Jumlah penduduk yang melaksanakan ibadah haji 

Menunjukkan jumlah nasabah potensial dengan tingkat pemahaman agama 

yang tinggi. Diukur dengan menghitung jumlah jemaah haji pada tahun 1995. 

Asumsi yang digunakan adalah bahwa penduduk yang menunaikan ibadah haji 

rnemiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap agama. Semakin besar jumlah 

jemaah haji maka akan semakin banyak nasabah potensial yang memiliki 

pemahaman agama yang baik sehingga memungkinkan adanya dukungan yang 

positip bagi pengembangan bank lslarn. 
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Tabel 10. lndikator Terpilih bagi Kajian pada Bank Syariah 

LINGKUNGAN INDUSTRI 
Daya Tarik Pasar 

Kondisi Persaingan 

Keseimbangan antara dana pihak ketiga yang dapat dihimpun dengan kredit 
yang dapat disalurkan 

Laju pertumbuhan jumlah dana pihak ketiga yang dapat dihimpun 

Laju pertumbuhan jumlah kredit yang dapat disalurkan 

Besarnya dana yang dapat dihimpun dari setiap penduduk 

Banyaknya kantor bank yang beroperasi di suatu wilayah 

Persaingan antar kantor bank dalam menarik nasabah 

Persaingan antar kantor bank daiam menghimpun dana pihak ketiga 

LINGKUNGAN OPERASIONAL 
Sumberdaya Manusia 

lnfrastruktur 

Keamanan 

Produktivitas tenaga keja 

Produktivitas tenaga ke j a  sektor perbankan 

Ketersediaan infrastmktur 

Tingkat keamanan wilayah 
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C. Pemberian Bobot bagi lndikator Terpilih 

Setiap faktor terpilih memiliki tingkat kepentingan yang berbeda terhadap 

pengambilan keputusan. Sebuah faktor dianggap penting bila nilainya sangat 

mempengaruhi nilai potensi dari suatu alternatif wilayah. Oleh karena itu maka 

dilakukan pembobotan bagi setiap faktor terpilih. Hal ini bertujuan untuk melihat 

seberapa penting suatu faktor terhadap pengambilan keputusan dibandingkan 

dengan faktor yang lain. 

Bobot bagi setiap faktor diperoleh melalui penyebaran kuesioner tahap 

kedua. Penyaringan pendapat dilakukan terhadap responden yang berasal dari 

kalangan perbankan dengan mempertirnbangkan asal bank, pengalarnan, tingkat 

pendidikan, serta level jabatan. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa bobot 

yang ditawarkan oleh responden mendekati nilai kepentingan yang sesungguhnya. 

Bobot setiap responden digabung menjadi pendapat gabungan dengan 

menggunakan rata-rata geometrik. Gabungan pendapat diolah dengan program 

komputer Expert Choice version 8.0. 

Bobot setiap indikator mencerminkan nilai kepentingannya terhadap poses 

pengambilan keputusan. Sedangkan sifat dari pengaruh yang diberikan ditunjukkan 

oleh keberadaannya sebagai penambah atau pengurang nilai potensi. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kepentingan suatu indikator relatif terhadap 

indikator lain dapat dilihat dari nila bobot, sedangkan pengaruh yang diberikan oleh 

indikator tersebut hanya berfungsi sebagai penambah atau pengurang nilai potensi. 
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1 Kajian pada Bank Umum 

Bobot setiap indikator yang dipertimbangkan bagi pembukaan kantor bank 

umum dapat dilihat pada Tabel Lampiran 2, sedangkan hasil akhir pengolahan 

dapat dilihat pada Tabel 11. Tingkat pendapatan masyarakat memiliki bobot 

terbesar yaitu 5.2%. Menurut para responden indikator inilah yang terpenting. , 

Pendapatan masyarakat menggambarkan kemampuan ekonomi masyarakat. 

Pendapatan yang tinggi merupakan pendorong bagi perkembangan wilayah karena 

berbagai produk hasil dari berbagai aktivitas produktif dapat diserap oleh . 

masyarakat. Dari segi pembiayaan, kondisi ini menggambarkan adanya tingkat 

pengembalian yang menguntungkan bagi perbankan. Secara lebih khusus, 

pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 

menabung. Dengan demikian dana dapat dihimpun secara optimal. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki bobot terendah yaitu 3,1%. PAD 

menunjukkan kemampuan daerah dalam menghimpun pajak daerah, retribusi 

daerah, laba BUMD, penerimaan dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain. Dari 

unsur-unsur PAD dapat diketahui seberapa baik berbagai aktivitas yang berada 

dibawah Pemerintah Daerah dapat berjalan. Selain itu jumlah PAD akan berperan 

dalam rencana kemandirian Pemda. Aktivitas daerah yang menggairahkan akan 

memberikan sumbangan yang besar bagi PAD suatu daerah. PAD diberi bobot 

terendah karena responden menganggap bahwa besarnya PAD sangat dipengaruhi 

oleh sumberdaya yang dimiliki oleh suatu wilayah, tanpa melakukan penggolongan 

lebih jauh, sumberdaya apa yang dimilikinya dan seberapa besar ketergantungan 

daerah tersebut terhadap sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui. Nilai PAD 
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menjadi tidak berarti bila diperoleh hanya semata-mata dari aktivitas-aktivitas 

primer, karena aktivitas-aktivitas ini sangat rentan terhadap perubahan alam. Selain 

itu, beberapa responden menganggap bobot untuk PAD rendah karena nilai PAD 

tidak memperhitungkan kebocoran. Bagi kondisi di Indonesia, tingkat kebocoran 

antar wilayah berbeda-beda namum dalam jumlah yang relatif besar. 

Tabel 11. Bobot lndikator Terpilih bagi Kajian Pada Bank Umum. 

Pemda 

Nilai output yang dihasiikan 
oleh berbagai kegiatan 
bisnis 

Kemampuan daerah dalam 
menghimpun pajak, retribusi, 
laba Badan Usaha Milik 
Daerah dari berbagai 
kegiatan di wilayah tersebut. 

Niiai produksi 

Pendapatan Asli 
Daerah 

+ 

+ 

4.2% 

3.1 % 
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Lanjutan Tabel 11. 

Faktor lndikator 

Angka partisipasi 
angkatan kerja 

% cek kosong 

% Konsumsi 
terhapap PDRB 

Tingkat partisipasi angkatan kerja 

Sikap konsumen dalam memanfaatkan 
jasa iayanan bank 

Bagian pendapatan yang digunakan 
untuk konsumsi 

Sosial 

LINGKUNGAN OPERASIONAL 

Pengaruh 

+ 

- 
Kependu- 
dukan 

Sosial 
Budaya 

Bobot 

3.6 %. 

3.8 % 

4..2% 

Faktor lndikator 

Produktivitas tenaga 
ke rja 

Produktivitas tenaga 
ke rja 

Panjang jaian 

Peringkat 
Keamanan Wilayah 

Sumberdaya 
Manusia 

lnfrastruktur 

Keamanan 

Produktivitas tenaga kerja 

Produktivitas tenaga kerja di sektor 
perbankan 

Ketersediaan infrastruktur 

Tingkat keamanan wilayah 

Pengaruh 

+ 

+ 

+ 
+ 

Bobot 

3.6 % 

3.6 % 

3.4 % 

3.6 % 
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2. Kajian pada Bank Syariah 

Bobot setiap indikator yang dipertimbangkan bagi pembukaan kantor bank 

syariah dapat dilihat pada Tabel Lampiran 3, sedangkan hasil akhir pengolahan 

dapat dilihat pada Tabel 12. Bobot tertinggi dimiliki oleh indikator tingkat 

pendapatan masyarakat (4,8%). Menurut para responden, indikator inilah yang 

paling penting dibandingkan dengan indikator lain. Bobot terendah dimiliki oleh 

efisiensi perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (2,8%). 

lndikator yang bersifat khusus, yaitu jumlah umat Islam dan jumlah jemaah 

haji berbobot 4.6%. Menurut responden, walaupun bank syariah membidik segmen 

tertentu, namun kedua indikator yang bersifat khusus tersebut belum menunjukkan 

potensi dari segmen tersebut bagi tujuan pembukaan kantor bank. Karakteristik 

keagamaan mampu menunjukkan potensi nasabah, namun bagi lembaga 

perbankan, potensi ekonomi tidak boleh diabaikan. 

Pasar yang dianggap potensial bagi bank syariah adalah wilayah yang 

nasabahnya secara ekonomi menggairahkan dan secara keagamaan mendukung. 

Namun demikian, pada kenyataannya hanya beberapa wilayah yang memiliki 

kondisi demikian. Pada wilayah dengan nasabah yang secara keagamaan potensial 

namun secara ekonomi kurang potensial, sumber penghimpunan dana akan 

banyak, namun dalam jumlah kecil dan setelah optimal akan mengalami kejenuhan. 

Kejenuhan tergambarkan dari kondisi dimana masyarakat membutuh- kan kehadiran 

bank syariah dan mau bergabung dengan bank syariah, namun tidak terwujud 

dalam bentuk hubungan bisnis, karena kemampuan ekonomi yang terbatas. Di sisi 

lain, kelangsungan hidup suatu bank sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam 
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menghimpun, menyalurkan, dan rnengelola dana yang dapat dicapai melalui 

berbagai transaksi bisnis. 

Berbeda pada wilayah dengan penduduk yang tingkat pendalaman 

agarnanya lebih rendah, narnun secara ekonomi lebih baik, optirnalisasi 

penghimpunan dana dapat diupayakan melalui strategi pemasaran yang tepat. 

Nasabah dapat didekati secara sentimentil melalui pendekatan keagamaan, 

rnisalnya rnelalui pemuka agarna yang berpengaruh. Bagi wilayah seperti ini, yang 

menjadi kunci utama adalah seberapa baik strategi pemasaran disusun. Hal ini 

didasarkan kepada kondisi bahwa bagi sebagian besar penduduk Indonesia 

kebutuhan terhadap jasa layanan bank syariah merupakan kebutuhan tersembunyi. 

Tabel 12. Bobot lndikator Terpilih bagi Kajian pada Bank Syariah. 

Pemda 

Nilai output yang dihasilkan 
oleh berbagai kegiatan 
bisnis 

Kernampuan daerah daiarn 
menghimpun pajak, retribusi, 
laba Badan Usaha Milik 
Daerah dari berbagai 
kegiatan di wilayah tersebut. 

Nilai produksi 

Pendapatan Asli 
Daerah 

+ 

+ 

4.0 % 

2.8 % 
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Lanjutan Tabel 12. 

LINGKUNGAN OPERASIONAL 
Faktor lndikator 

Produktivitas tenaga 
kerja 

Produktivitas tenaga 
kerja 

Panjang jalan 

Peringkat 
Keamanan Wilayah 

Sumberdaya 
Manusla 

Infrastruktur 

Keamanan 

Produktivitas tenaga kerja 

Produktivitas tenaga kerja di sektor 
perbankan 

Ketersediaan infrastruktur 

Tingkat keamanan wilayah 

Pengaruh 

+ 

+ 

+ 
+ 

Bobot 

3.4 % 

3.4 % 

3.6 % 

3.4 % 
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Setelah diperoleh bobot bagi masing-masing indikator, kemudian dihitung 

nilai potensi setiap wilayah. Nilai potensi suatu wilayah merupakan penjumlahan 

perkalian bobot dengan nilai suatu wilayah bagi masing-masing indikator. Nilai 

potensi menunjukkan potensi relatif suatu wilayah terhadap wilayah yang lain. 

Wilayah yang nilai potensinya relatif tinggi adalah wilayah yang paling potensial. 
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VI. PENlLAlAN POTENSI ALTERNATIF WILAYAH 

A. Tinjauan Potensi Alternatif Wilayah 

Wilayah-wilayah yang menjadi alternatif bagi pembukaan kantor bank secara 

umum terbagi menjadi dua, yaitu wilayah-wilayah di pulau Jawa dan di luar pulau 

Jawa. Analisis dilakukan terhadap seluruh propinsi. Hal ini dilakukan untuk 

memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai potensi dari seluruh alternatif 

wilayah. Gambaran umum masing-masing alternatif wilayah adalah sebagai berikut: 

1. Daerah lstimewa Aceh 

Secara geografis terletak pada ujung barat laut Pulau Sumatera pada 2"-6' LU 

dan 95"-98" BT. Memiliki luas 55.390 km2. Wilayah administrasi terdiri dari: 8 

buah kabupaten, 2 buah kotamadya, 2 buah kota adrninistratif, dan 142 buah 

kecamatan. Hasil utama dari sektor industri adalah karet, minyak kelapa sawit, 

pupuk, minyak bumi, LNG, semen, dan kertas. 

2. Sumatera Utara 

Secara geografis terletak pada bagian utara Pulau Sumatera pada lo-4' LS dan 

98"-100' BT. Memiliki luas 71.680 km2. Wilayah administrasi terdiri dari: 11 

buah kabupaten, 6 buah kotamadya, 3 buah kota adrninistratif, dan 243 buah 

kecamatan. Hasil utama dari sektor industri adalah alumunium, kayu lapis. 

kertas, dan minyak goreng. 
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3. Sumatera Barat 

Secara geografis terletak pada bagian tengah Pulau Sumatera pada 0'-3' LS 

dan 98°-1010 BT. Memiliki luas 42.297 km2. Wilayah administrasi terdiri dari: 8 

buah kabupaten, 6 buah kotamadya, 1 buah kota administratif, dan 103 buah 

kecamatan. Hasil utama dari sektor industri adalah semen, kerajinan tradisional, 

minyak kelapa sawit. 

4. Riau 

Secara geografis terletak pada bagian timur Pulau Sumatera pada lo-3' LS dan 

100°-1090 BT. Memiliki luas 94.561 km2. Wilayah administrasi terdiri dari: 6 

buah kabupaten, 1 buah kotamadya, 2 buah kota administratif, dan 78 buah 

kecamatan. Hasil utama dari sektor industri adalah kayu lapis, bahan bakar 

minyak, alumunium, tekstil, industri kapal. 

5. Jambi 

Secara geografis terletak pada bagian selatan Pulau Sumatera pada 0.45'-2.45' 

LS dan 101°-1040 BT. Memiliki luas 53.436 km2. Wilayah administrasi terdiri 

dari: 5 buah kabupaten, 1 buah kotamadya, dan 54 buah kecamatan. Hasil 

utama dari sektor industri adalah emas, air raksa, batubara, tembaga, belerang, 

minyak bumi, uranium. 

6. Sumatera Selatan 

Secara geografis terletak pada bagian selatan Pulau Sumatera pada lo-2' LS 

dan 102°-1080 BT. Memiliki luas 109.254 km2. Wilayah administrasi terdiri dari: 

8 buah kabupaten, 2 buah kotamadya, 4 buah kota adrninistratif, dan 101 buah 
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kecamatan. Hasil utama sektor industri yaitu minyak rnentah, pupuk, semen, 

timah, petro kimia. 

7. Bengkulu 

Secara geografis terletak pada bagian tengah Pulau Sumatera pada 2'-5' LS 

dan 101°-1040BT. Memiliki luas 19.978 km2. Wilayah administrasi terdiri dari: 3 

buah kabupaten, 1 buah kotamadya, 1 buah kota administratif, dan 79 buah 

kecamatan. Hasil utama dari sektor industri adalah tepung tapioka, kerajinan 

tradisional. 

8. Lampung 

Secara geografis terletak pada bagian ujung tenggara Pulau Sumatera pada 

3.45'-6.45' LS dan 105°-1030 BT. Memiliki luas 35.376 km2. Wilayah 

administrasi terdiri dad: 4 buah kabupaten, 1 buah kotamadya. 1 buah kota 

administratif, dan 77 buah kecamatan. Hasil utama dari sektor industri adalah 

gula, tepung tapioka, karet, minyak sawit. 

9. Daerah Khusus lbukota Jakarta 

Secara geografis terletak pada bagian utara Pulau Jawa pada 6'-7' LS dan 

107°-1080 BT. Memiliki luas 650 km2. Wilayah administrasi terdiri dari: 5 buah 

kotamadya, 43 kecamatan. Hasil utama dari sektor industri adalah elektronika, 

perakitan kendaraan bermotor, bahan makanan, farmasi, rokok, tekstil, bahan 

bangunan, kimia, kulit, ban, kertas. 

10. Jawa Barat 

Secara geografis terletak pada bagian barat Pulau Jawa pada 6"-7.50' LS dan 

104°-1080 BT. Memiliki luas 43.177 km2. Wilayah administrasi terdiri dari: 20 
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buah kabupaten, 5 buah kotamadya, 6 buah kota administratif, dan 526 buah 

kecamatan. Hasil utama dari sektor industri adalah baja logam, semen, pesawat 

terbang, tekstil, karet, teh, ban, bahan bangunan. 

1 1. Jawa Tengah 

Secara geografis terletak pada bagian tengah Jawa pada 6.30'-8.30" LS dan 

108°-1330 BT. Memiliki luas 42.297 km2. Wilayah administrasi terdiri dari: 29 

buah kabupaten, 6 buah kotamadya, 3 buah kota administratif, dan 532 buah 

kecamatan. Hasil utama dari sektor industri adalah rokok, bahan bangunan, 

bahan makanan, alat pertanian, mesin, kulit, tekstil. 

12. Daerah lstimewa Yogyakarta 

Secara geografis terletak pada bagian tengah selatan Pulau Jawa pada 7'-8' LS 

dan 110°-110.50 BT. Memiliki luas 3.1 85 km2. Wilayah administrasi terdiri dari: 4 

buah kabupaten, 1 buah kotamadya, dan 73 buah kecamatan. Hasil utama dari 

sektor industri adalah batik, bahan bangunan, kerajinan, kosmetik, farmasi, gula. 

13. Jawa Timur 

Secara geografis terletak pada ujung timur Pulau Jawa pada 7'-8' LS dan 

11 lo-1 14' BT. Memiliki luas 47.921 km2. Wilayah administrasi terdiri dari: 29 

buah kabupaten, 8 buah kotamadya, 2 buah kota administratif, dan 607 buah 

kecamatan. Hasil utama dari sektor industri adalah semen, rokok, kayu lapis, 

pengalengan ikan, bahan makanan, bahan bangunan, alat-alat pertanian, 

alat-alat berat. 
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14. Bali 

Secara .geografis terletak pada ujung timur Pulau Jawa pada 8'-8.5' LS dan 

114°-1150 BT. Merniliki luas 5.632 km2. Wilayah administrasi terdiri dari: 8 buah 

kabupaten, I buah kotamadya, dan 51 buah kecamatan. Hasil utama dari 

sektor industri adalah industri pariwisata, kerajinan tangan, pengalengan ikan. 

15. Nusa Tenggara Barat 

Secara geografis terletak pada bagian barat kepulauan Nusa Tenggara pada 

8'-9' LS dan 115°-1190 BT. Memiliki luas 20.153 km2. Wilayah administrasi 

terdiri dari: 6 buah kabupaten, 1 buah kotamadya, dan 59 buah kecamatan. 

Hasil utama dari sektor industri adalah kain tenun tradisional, kerajinan emas 

dan perak. 

16. Nusa Tenggara Tirnur 

Secara geografis terletak pada bagian timur kepulauan Nusa Tenggara pada 

8'-12' LS dan 118°-1250 BT. Memiliki luas 47.349 krn2. Wilayah administrasi 

terdiri dari: 12 buah kabupaten, 1 buah kotamadya, dan 114 buah kecamatan. 

Hasil utama dari sektor industri adalah semen, kerajinan tenun. 

17. Tirnor Timur 

Secara geografis terletak pada bagian timur pulau Timur pada 8' - lo0 LS dan 

123O-127O BT. Memiliki luas 14.609 km2. Wilayah administrasi terdiri dari: 13 

buah kabupaten, dan 62 buah kecamatan. 

18. Kalimantan Barat 

Secara geografis terletak pada bagian barat pulau Kalirnantan pada 2.8"-3.5" LS 

dan 108°-1140 BT. Memiliki luas 146.807 km2. Wilayah administrasi terdiri dari: 
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6 buah kabupaten, 1 buah kotarnadya, 1 buah kota adrninistratif, dan 108 buah 

kecarnatan. Hasil utarna dari sektor industri adalah kayu olahan, rotan olahan, 

dan rninyak kelapa. 

19. Kalirnantan Selatan 

Secara geografis terletak pada bagian selatan pulau Kalirnantan pada lo-4' LS 

dan 114'-1 16' BT. Merniliki luas 36.985 krn2. Wilayah adrninistrasi terdiri dari: 9 

buah kabupaten, 1 buah kotarnadya, 1 buah kota adrninistratif, dan 109 buah 

kecarnatan. Hasil utarna dari sektor industri adalah kayu olahan, kertas, kirnia, 

plastik, kulit. 

20. Kalirnantan Tengah 

Secara geografis terletak pada bagian tengah pulau Kalirnantan pada 0.45O LU - 
3.31' LS dan 11 lo-1 16' BT. Merniliki luas 153.564 krn2. Wilayah adrninistrasi 

terdiri dari: 5 buah kabupaten, I buah kotarnadya, dan 52 buah kecarnatan. 

Hasil utarna dari sektor industri adalah kayu olahan, karet olahan, rninyak 

kelapa. 

21. Kalirnantan Tirnur 

Secara geografis terletak pada bagian tengah pulau Kalirnantan pada 4' LU - 2' 

LS dan 113°-1190 BT. Merniliki luas 21 1.440 krn2. Wilayah adrninistrasi terdiri 

dari: 4 buah kabupaten, 2 buah kotarnadya, 2 kota adrninistratif, dan 73 buah 

kecarnatan. Hasil utarna dari sektor industri adalah rninyak, gas alarn, pupuk. 

22. Sulawesi Utara 

Secara geografis terletak pada bagian utara pulau Sulawesi pada O0 -5' LS dan 

121°-1270 BT. Merniliki luas 2.477.946 krn2. Wilayah adrninistrasi terdiri dari: 4 
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buah kabupaten, 3 buah kotamadya, dan 85 buah kecamatan. Hasil utama dari 

sektor industri adalah industri logam, industri kimia, galangan kapal. 

23. Sulawesi Tengah 

Secara geografis terletak pada bagian tengah pulau Sulawesi pada 2' LU - 3' LS 

dan 1 19°-124"BT. Memiliki luas 63.689 km2. Wilayah administrasi terdiri dari: 4 

buah kabupaten, 1 kota administratif, dan 62 buah kecamatan. Hasil utama dari 

sektor industri adalah kayu olahan, minyak kelapa. 

24. Sulawesi Tenggara 

Secara geografis terletak pada bagian selatan pulau Sulawesi pada 3' -6' LS 

dan 120°-1240 BT. Memiliki luas 38.140 km2. Wilayah administrasi terdiri dari: 4 

buah kabupaten. 2 buah kotamadya, dan 64 buah kecamatan. 

25. Sulawesi Selatan 

Secara geografis terletak pada bagian utara pulau Sulawesi pada O0 LU - 8' LS 

dan 116°-1220 BT. Memiliki luas 62.482 km2. Wilayah administrasi terdiri dari: 

21 buah kabupaten, 2 buah kotamadya, 2 kota administratif, dan 185 buah 

kecamatan. Hasil utama dari sektor industri adalah semen, rokok, kulit, kimia, 

logam, kertas, kayu, rotan. 

26. Maluku 

Secara geografis terletak pada bagian timur Indonesia pada 3' LU - 8' LS dan 

124'-135' BT. Memiliki luas 87.872 km2. Wilayah administrasi terdiri dari: 4 

buah kabupaten, 1 buah kotamadya, 56 kota administratif, dan 56 buah 

kecamatan. Hasil utama dari sektor industri adalah minyak pala, minyak kelapa. 
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27. lrian Jaya 

Secara geografis terletak pada bagian ujung tirnur Indonesia pada lo LU - 9' LS 

dan 129°-1410 BT. Merniliki luas 414.800 krn2. Wilayah adrninistrasi terdiri dari: 

9 buah kabupaten, 1 buah kotarnadya, dan 117 buah kecarnatan. Hasil utama 

dari sektor industri adalah industri hasil pertanian, pengalengan ikan. 

Penilaian potensi alternatif wilayah rnengacu kepada indikator-indikator 

terpilih. Penilaian didasarkan kepada data kuantitatif yang dirniliki oleh setiap 

alternatif wilayah untuk setiap indikator. Data kuantitatif ini selanjutnya dinyatakan 

dalarn bentuk standar. Hal ini bertujuan untuk rnenghilangkan satuan dan 

menyarnakan besaran dari setiap data. Standarisasi rnenghasilkan nilai-nilai yang 

rnerniliki rataan no1 dan merniliki sirnpangan baku satu. Hasil standarisasi pada 

kajian terhadap bank urnurn dan bank syariah dapat dilihat pada Tabel Larnpiran 4 

dan Tabel Larnpiran 5. 

Nilai potensi merupakan penjurnlahan dari perkalian bobot dengan nilai suatu 

wilayah dari setiap indikator yang telah ditransforrnasi menjadi bentuk standar. Nilai 

potensi ini rnenggarnbarkan potensi alternatif wilayah relatif terhadap wilayah lain. 

Hasil perkalian bobot setiap indikator dengan nilai yang telah distandarisasi bagi 

kajian terhadap bank urnurn dapat dilihat pada Tabel Larnpiran 6, sedangkan bagi 

bank syariah dapat dilihat pada Tabel Larnpiran 7. lndikator yang berpengaruh 

secara negatif merupakan pengurang bagi nilai potensi. 
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B. Analisis Potensi Antar Wilayah 

Setelah dilakukan analisis potensi terhadap masing-masing alternatif 

wilayah, kemudian dilakukan perbandingan antar wilayah. Perbandingan antar 

wilayah secara khusus dapat dilihat dari setiap indikator terpilih dan bagi 

pengambilan keputusan dapat dilihat dari nilai potensial. 

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh wilayah DKI Jakarta dengan 

nilai 9,15% (Lihat Tabel 13). Hal ini berarti bahwa wilayah DKI Jakarta berkembang 

lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lain. Pertumbuhan yang cepat ini sebagai 

akibat dari perkembangan berbagai aktivitas bisnis yang terselenggara di daerah ini. 

Hal ini berarti bahwa akan terjadi pula peningkatan kemampuan menabung sebagai 

akibat dari perkembangan pendapatan masyarakat. Bagi bank yang sedang 

tumbuh dan berkembang, maka wilayah ini memberikan daya tarik yang besar. 

Pertumbuhan ekonomi terendah dicapai oleh wilayah lrian Jaya dengan nilai 2,78%. 

Efisiensi perekonomian wilayah tertinggi dicapai oleh wilayah Maluku dengan 

nilai 1.63% (lihat Tabel 13). Hal ini berarti bahwa di daerah Maluku investasi yang 

ditanamkan telah mengantarkan pencapaian tingkat pertumbuhan PDRB yang 

tinggi. Bagi perbankan, kondisi ini memberikan petunjuk bahwa pembiayaan atas 

sejumlah proyek memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Bagi bank yang akan 

menyalurkan dananya, maka wilayah ini sangat prospektus. Efisiensi perekonomian 

wilayah terendah dicapai oleh wilayah Sumatera Selatan dengan nilai 6,97%. 
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Tabel 13. Data Perekonomian Secara Makro pada Alternatif Wilayah. 

KETERANGAN: 
1 Pertumbuhan PDRB per Kapita (1994) Berdasarkan Harga Konstan 1993, dalam %. 

Sumber: Bim Pusat Statistik. 1995. 
2 Incremental Capital Output Ratio (1992) dalarn %. 

Sumber: Pusat Data Bisnis Indonesla. 1995. 
3 Peran Sektor Sekunder dan Tersler terhadap Perolehan PDRB (1995) dalam %. 

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1996. 
4 lndeks Harga Konsumen (1995). 

Sumber: Pusat Data Blsnis Indonesla, 1995. 
5 Akumulasi Penanarnan Modal Dalam Negeri (1967-1996) dalam milyar rupiah. 

Sumber: Bank Indonesia, 1996. 
6 Akumulasi Penanaman Modal Asing (1967-1996) dalam milyar rupiah. 

Sumber: Bank Indonesia, 1996. 
7 PDRB per Kapita (1995), Berdasarkan Harga Pasar, dalam ribu rupiah. 

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1996. 
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Keberhasilan transformasi struktur ekonomi dicapai oleh wilayah DKI Jakarta 

dengan peran sektor sekunder dan tersier sebesar 99,44% (lihat Tabel 13). Hal ini 

rnenunjukkan ketangguhan perekonornian wilayah DKI Jakarta, dirnana aktivitas 

yang dijalankan tidak lagi didasarkan kepada sumberdaya alam. Oleh karena itu, 

bagi bank yang akan mengembangkan diri, wilayah ini cocok bagi pembukaan 

kantor bank. Transformasi struktur ekonomi yang kurang berhasil adalah wilayah 

lrian Jaya dengan peran sektor sekunder dan tersier sebesar 46,45%. 

Tingkat lnflasi terendah dirniliki oleh wilayah Bengkulu dengan nilai 0.85% 

(lihat Tabel 13). Hal ini berarti bahwa wilayah ini rnampu rnenjaga kestabilan kondisi 

moneter sehingga memungkinkan terjaganya keberlangsungan aktivitas 

perekonomian daerah. Tingkat inflasi tertinggi dimiliki oleh wilayah Kalimantan 

Selatan dengan nilai 5,21%. 

Nilai investasi dengan penanaman modal dalarn negeri tertinggi dicapai oleh 

wilayah Jawa Barat dengan nilai Rp. 134.393,5 milyar (lihat Tabel 13). Hal ini berarti 

bahwa wilayah ini marnpu mernbangun citra wilayahnya sehingga menarik bagi 

investor untuk melakukan berbagai kegiatan produktif. Kondisi ini akan mendorong 

kernajuan wilayah. Oleh karena itu bagi bank yang sedang tumbuh dan 

berkernbang, wilayah ini rnenarik untuk pembukaan kantor bank. Nilai investasi 

dengan penanaman modal dalam negeri terendah dicapai oleh wilayah Kalimantan 

Selatan dengan nilai Rp. 5,21 rnilyar. 

Nilai investasi dengan penanaman modal asing tertinggi dicapai oleh wilayah 

Jawa Barat dengan nilai Rp. 44931,3 milyar (lihat Tabel 13). Hal ini berarti bahwa 

wilayah ini mampu mernbangun citra wilayahnya sehingga menarik bagi investor 
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untuk melakukan berbagai kegiatan produktif. Kondisi ini akan mendorong 

kemajuan wilayah. Oleh karena itu bagi bank yang sedang tumbuh dan 

berkembang, wilayah ini menarik untuk pembukaan kantor bank. Nilai investasi 

dengan penanaman modal asing terendah dicapai oleh wilayah Timor Timur dengan 

nilai Rp. 29.2 milyar. 

Pendapatan per kapita tertinggi dicapai oleh wilayah DKI Jakarta dengan 

nilai Rp. 7.508.000 (lihat Tabel 13). Hal ini berarti bahwa kemampuan untuk 

menyerap produk maupun menabung di wilayah DKI Jakarta relatif besar. Oleh 

karena itu bagi bank yang sedang tumbuh dan berkembang, wilayah ini menarik 

untuk pembukaan kantor bank. Pendapatan per kapita terendah dicapai oleh 

wilayah NTT dengan nilai Rp. 809.000. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi dirniliki oleh wilayah Jawa Barat 

dengan nilai Rp. 307.685.028 (lihat Tabel 14). PAD meliputi pajak daerah, retribusi 

daerah, laba BUMD, penerimaan dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain. Hal ini 

berati bahwa berbagai aktivitas di wilayah yang berada dibawah Pemerintah Daerah 

dapat berjalan dengan baik. Aktivitas di wilayah ini mampu memberikan sumbangan 

yang besar bagi PAD. Oleh karena itu bagi bank yang akan membuka kantor bank, 

wilayah ini terhitung menarik. PAD terendah dirniliki oleh wilayah Aceh dengan nilai 

Rp. 4.583.586. 
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Tabel 14. Data Perekonomian Perusahaan pada Alternatif Wilayah 

KETERANGAN: 
I Pendapatan Asli Daerah (1995) dalam rupiah. 

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1996. 
2 Jumlah Perusahaan (1994). 

Sumber: Pusat Data Bisnls Indonesia. 1995. 
3 Nilai Output (1994) dalam juta rupiah. 

Sumber: Pusat Data Bisnls Indonesia, 1995. 
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Jumlah perusahaan terbanyak dimiliki oleh wilayah Jawa Tengah yaitu 

61.491.700 unit (lihat Tabel 14). Hal ini berarti bahwa di Jawa Tengah jumlah pihak 

yang berpeluang besar untuk berhubungan dengan bank semakin banyak. Oleh 

karena itu bagi bank yang akan memperluas daerah operasi untuk memperbanyak 

nasabah, daerah ini sangat menarik. Jumlah perusahaan terkecil adalah di wilayah 

Aceh yaitu 210.300 unit. 

Nilai output terbesar dihasilkan oleh sejumlah unit bisnis di wilayah Jawa 

Barat yaitu Rp. 17.267.411 juta (lihat Tabel 14). Hal ini berarti bahwa wilayah Jawa 

Barat berpeluang besar untuk mencukupi kebutuhannya sendiri bahkan melakukan 

ekspor. Kemandirian wilayah ini secara tidak langsung juga menunjukkan 

keberhasilan wilayah dalam melakukan berbagai aktivitas bisnis serta 

mencerminkan adanya iklim yang kondusif. Oleh karena itu bagi bank yang sedang 

mengembangkan diri, kondisi ini mendukung bagi pembukaan kantor bank. Nilai 

output terkecil dihasilkan oleh sejumlah unit bisnis di wilayah Aceh yaitu Rp. 1.148.3 

juta. 

Tingkat partisipasi angkatan kerja terbesar dimiliki oleh Bengkulu sebesar 

95.41% (lihat Tabel 15). Hal ini berarti bahwa di wilayah NTT sebagian besar 

angkatan kerja atau penduduk yang berusia produktif memiliki pekerjaan. Kondisi 

ini dapat berimplikasi positip bagi pengembangan wilayah dan memberikan peluang 

yang besar bagi para pekerja untuk berhubungan dengan bank. Oleh karena itu 

bagi bank yang sedang mengembangkan diri, kondisi ini mendukung bagi 

pembukaan kantor bank. Tingkat partisipasi angkatan kerja terendah dimiliki oleh 

wilayah DKI Jakarta yaitu 87,95%. 
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Tabel 15. Data Kondisi Kependudukan Alternatif Wilayah. 

KETERANGAN: 
1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (1995), dalam % 

Sumber: Biro Pusat Statistik. 1996. 
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Perbandingan terbesar antara cek kosong dengan cek yang dikeluarkan 

dimiliki oleh wilayah Kalimantan Tengah dengan nilai 6,23% (lihat Tabel 16). Hal ini 

berarti bahwa di wilayah Kalimantan Selatan terdapat kecenderungan sikap yang 

negatif dalam memanfaatkan jasa layanan bank. Kondisi ini memberikan gambaran 

seberapa baik nasabah memanfaatkan jasa layanan bank. Oleh karena itu perlu 

diperhatikan dengan cermat oleh bank yang akan membuka kantor bank di wilayah 

ini. Perbandingan terkecil antara cek kosong dengan cek secara keseluruhan 

dimiliki oleh wilayah DKI Jakarta dengan nilai 0,01%. 

Bagian konsumsi terhadap pendapatan yang terendah dimiliki oleh wilayah 

Kalimantan Timur dengan nilai 11,91% (lihat Tabel 16). Hal ini menunjukkan bahwa 

di wilayah ini terdapat kemungkinan menabung yang besar dari pendapatan yang 

tersisa. Bagi perbankan, ha1 ini memberikan kemungkinan penarikan dana dengan 

laju dan jumlah yang besar. Bagian konsumsi terhadap pendapatan yang terendah 

dimiliki oleh wilayah Sulawesi Tengah dengan nilai 70,8%. 

Nilai LDR yang paling mendekati 100% adalah Sumatera Barat yaitu 99,42% 

(lihat Tabel 17). Hal ini berarti bahwa di wilayah Sumatera Barat dana yang 

terhimpun dan kredit yang disalurkan mendekati keseimbangan. Kondisi ini 

menunjukkan adanya keseimbangan antara dana yang terhimpun dan dana yang 

tersalurkan. Wilayah Lampung memiliki nilai ketidakseimbangan yang paling besar. 

Dana yang terhimpun 77% lebih sedikit dibandingkan dengan dana yang 

tersalurkan. 
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Tabel 16. Data Kondisi Sosial Budaya pada Alternatif Wilayah. 

KETERANGAN: 
I Persentase Nilai Nominal Tolakan Cek (1994) dalam %. 

Sumber: Bank Indonesia. 1995. 
2 Bagian Konsumsi terhidip PDRB (1993) dalam %. 

Sumber: Pusat Data Bisnis Indonesia, 1995. 
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Nilai laju pertumbuhan dana pihak ketiga tertinggi dimiliki oleh Sumatera 

Utara dengan nilai 30,30% (lihat Tabel 17). Hal ini berarti bahwa di wilayah DKI 

Jakarta dana pihak ketiga terus bertambah. Kondisi ini menunjukkan adanya 

kegairahan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Oleh karena itu bagi 

bank yang sedang tumbuh wilayah ini menarik bagi pembukaan kantor bank. Nilai 

terendah dimiliki oleh Maluku dengan nilai 0,76%. 

Nilai laju pertumbuhan pinjaman tertinggi dimiliki oleh Kalimantan Tengah 

dengan nilai 30.92% (Lihat Tabel 18). Hal ini berarti bahwa di wilayah DKI Jakarta 

pinjaman yang tersalurkan terus bertambah. Kondisi ini menunjukkan adanya 

kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan dana perbankan bagi pembiayaan 

kegiatan produktif. Oleh karena itu bagi bank yang akan menyalurkan kelebihan 

dananya wilayah ini menarik bagi pembukaan kantor bank. Nilai terendah dimiliki 

oleh Kalimantan Timur dengan nilai -16,06%. 

Nilai rata-rata dana pihak ketiga yang dapat dihimpun dari setiap penduduk 

tertinggi dimiliki oleh DKI Jakarta dengan nilai Rp. 14.851.220 (lihat Tabel 17). Hal 

ini berarti bahwa di wilayah DKI Jakarta kemampuan atau kesediaan masyarakat 

untuk menyimpan dana sangat besar. Oleh karena itu bagi bank yang ingin secara 

cepat dan efektif menghimpun dana masyarakat maka wilayah ini menarik bagi 

pembukaan kantor bank. Nilai terendah dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat dengan 

nilai Rp. 127.821,36. 
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Tabel 17. Data Kondisi Daya Tarik Sektor Perbankan pada Alternatif Wilayah. 

KETERANGAN: 
I Loan to Deposit Ratio (1995). dalam %. 

Sumber: Bank Indonesia. 1996. 
2 Laju Perubahan Dana Pihak Ketiga (1992-1995), dalam %. 

Sumber: Bank Indonesia. 1996. 
3 Laju Perubahan Kredit yang Tersalurkan (1992-1995), dalam %. 

Sumber: Bank Indonesia, 1996. 
4. Dana Pihak Ketiga per Penduduk (1995), dalarn rupiah. 

Sumber: Bank Indonesia (1995) dan Biro Pusat Statistik (1995). 
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Tabel 18. Data Kondisi Persaingan pada Alternatif Wilayah. 

KETERANGAN: 

I Jumlah Kantor Bank (1995). 
Sumber: Bank Indonesia, 1996. 

2 Perbandingan antara Penduduk dengan Kantor Bank (1995). 
Sumber: Bank Indonesia (1996) dan Biro Pusat Statistik (1996). 

3 Perbandingan antara Dana Pihak Ketiga dengan Kantor Bank (1995) dalarn rnilyar rupiah. 
Sumber: Bank lndonesia (1996) dan Biro Pusat Statistik (1996). 

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



Kantor bank terbanyak dimiliki oleh DKI Jakarta dengan jumlah 1.688 buah 

(lihat Tabel 18). Hal ini berarti bahwa di wilayah DKI Jakarta secara kuantitas terjadi 

persaingan yang ketat antar bank dalam menghimpun maupun menyalurkan 

dananya. Oleh karena itu bagi bank yang sedang tumbuh, untuk memasuki wilayah 

ini diperlukan kesiapan yang matang untuk bersaing. Jumlah kantor bank terendah 

dimiliki oleh Timor Timur dengan jumlah 10 buah. 

Perbandingan antara penduduk dengan kantor bank terbesar dimiliki oleh 

N l T  adalah 115.402 penduduk per kantor bank (lihat Tabel 18 ). Hal ini berarti 

bahwa di wilayah NTT sebuah kantor bank mampu menarik pemegang rekening dan 

pengguna pinjaman dalam jumlah besar. Oleh karena itu bagi bank yang sedang 

membangun keberadaannya dalam masyarakat, maka wilayah ini memiliki daya 

tarik tersendiri. Perbandingan antara penduduk dengan kantor bank terendah 

dimiliki oleh DKI Jakarta adalah 5.398 penduduk per kantor bank. 

Nilai rata-rata dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh setiap kantor 

bank tertinggi dimiliki oleh DKI Jakarta dengan nilai Rp. 80,17 milyar (lihat Tabel 18). 

Hal ini berarti bahwa di wilayah DKI Jakarta kemampuan atau kesediaan 

masyarakat untuk menyimpan dana sangat besar. Oleh karena itu bagi bank yang 

ingin secara cepat dan efektif menghimpun dana masyarakat maka wilayah ini 

menarik bagi pembukaan kantor bank. Nilai terendah dimiliki oleh Nusa Tenggara 

Barat dengan nilai Rp. 10,34 milyar. 

Nilai produktivitas tenaga kerja tertinggi dimiliki oleh wilayah DKI Jakarta 

dengan nilai Rp. 248.005.294 (lihat Tabel 19). Hal ini berarti bahwa di DKI Jakarta 

sejumlah input dapat menghasilkan output yang relatif lebih besar dibandingkan 
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Tabel 19. Data Kondisi Sumber Daya Manusia pada Alternatif Wilayah. 

KETERANGAN: 
1 Produktivitas Tenaga Ke rja (1995) dalam  pia ah. 

Sumber: Pusat Data Bisnis Indonesia (1996) 
2 Produktivitas Tenaga Ke rja Sektor Perbankan (1995) daiam  pia ah. 

Sumber: Pusat Data Bisnis Indonesia (1996). 
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dengan wilayah lain. Produktivitas yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan menabung 

masyarakat. Oleh karena itu bagi bank yang sedang mengembangkan diri, kondisi 

ini mendukung bagi pembukaan kantor bank. Nilai produktivitas tenaga kerja 

terendah dimiliki oleh wilayah Sulawesi Tengah dengan nilai Rp. 4.279.383. 

Nilai produktivitas tenaga kerja di sektor perbankan tertinggi dimiliki oleh 

wilayah Kalimantan Barat dengan nilai Rp. 87.741,7 (lihat Tabel 19). Hal ini berarti 

bahwa aktivitas-aktivitas sektor perbankan di Kalimantan Barat telah berjalan 

dengan baik. Oleh karena itu bagi bank yang akan membuka bank, wilayah ini 

memberikan peluang keberhasilan yang tinggi dalam memberikan keuntungan. Nilai 

produktivitas tenaga kerja di sektor perbankan terendah dimiliki oleh Lampung 

dengan nilai Rp. 3905,8. 

Jalan berkondisi baik terpanjang dimiliki oleh wilayah Jawa Timur dengan 

panjang 12.782 km (lihat Tabel 20). Hal ini berarti bahwa salah satu infrastruktur 

yang sangat penting bagi kelangsungan usaha telah tersedia dengan baik dan 

dalam jangkauan yang luas. Kondisi ini memberikan iklim usaha yang kondusif bagi 

unit-unit bisnis untuk menjalankan aktivitasnya. Jalan berkondisi baik terpendek 

dimiliki oleh wilayah Sulawesi Tenggara dengan panjang 1.777 km. 
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Tabel 20. Data Pembangunan lnfrastruktur Alternatif Wilayah. 

KETERANGAN: 
1 Panjang Jalan Berkondisi Baik (1995), dalam km. 

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1996. 

Sulawesi Selatan 

Sulawesi Tenggara 

Maluku 

lrian Jaya 

9.876 

1.777 
2.917 
3.940 
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Tabel 21. Data Kondisi Kearnanan Alternatif Wilayah. 

KETERANGAN: 

lrian Jaya 

1 Garnbaran Kearnanan Berdasarkan Peringkat (1994). 
Sumber: Kepolisian RI dalam Profil Propinsl Republik Indonesia, 1994. 

17 
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Tingkat keamanan wilayah terbaik dimiliki oleh lrian Jaya pada peringkat 1 

dengan nilai 17 (lihat Tabel 21). Hal ini berarti bahwa berdasar kepada tindak 

gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang dicatat, rnaka lrian Jaya 

merupakan wilayah yang gangguannya relatif sedikit atau memiliki tingkat 

keamanan yang tinggi. Kondisi ini rnemberikan iklirn usaha yang kondusif baik bagi 

unit-unit bisnis maupun bagi lembaga keuangan dalarn menjalankan operasinya. 

Tingkat kemanan wilayah terburuk dimiliki oleh DKI Jakarta pada peringkat ke 27 

dengan nilai 1. 

Gambaran indikator yang disajikan khusus untuk menganalisis pembukaan 

kantor bank bagi bank syariah yaitu jumlah penduduk beragama lslarn dan jumlah 

jemaah haji. Jumlah penduduk beragama lslam terbesar dimiliki oleh wilayah Jawa 

Barat yaitu 38.540.272 jiwa (lihat Tabel 22). Hal ini berarti bahwa di wilayah Jawa 

Barat terdapat nasabah potensial yang berpeluang besar untuk bergabung dengan 

bank syariah, mengingat bank ini beroperasi sesuai dengan ajaran lslam. Bagi bank 

lslam yang sedang tumbuh, daerah ini menarik bagi pembukaan kantor bank. 

Penduduk beragama lslam terendah dimiliki oleh Timor Timur yaitu 6.634 jiwa. 

Jumlah jemaah haji terhadap umat lslam terbesar dimiliki oleh wilayah Jawa 

Barat sebanyak 53.233 orang (lihat Tabel 22). Hal ini berarti bahwa di wilayah Jawa 

Barat terdapat nasabah potensial yang berpeluang besar untuk bergabung dengan 

bank syariah mengingat bank ini beroperasi sesuai dengan ajaran lslarn. Oleh 

karena itu bagi bank lslam yang sedang tumbuh, daerah ini menarik bagi 

pernbukaan kantor bank. Jurnlah jernaah haji terendah dimiliki oleh Timor Timur 

dengan jumlah 99 orang. 
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Tabel 22. Data Kondisi Ke-lslaman Penduduk pada Alternatif Wilayah 

KETERANGAN: 
1 Proyeksi Penduduk Beragama Islam (1995). 

Sumber: Biro Pusat Statlstik, 1996. 
2 Jumlah Jemaah Haji (1995). 

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1996. 
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C. Hasil Analisis Potensi Antar Wilayah 

1. Kajian pada Bank Umum 

Hasil perhitungan nilai potensi total setiap wilayah yang telah diurutkan atas 

dasar peringkat nilai potensi dapat dilihat pada Tabel 23. Bagi wilayah di pulau 

Jawa, nilai total terbesar dimiliki oleh wilayah DKI Jakarta dengan nilai 0.9799, 

kemudian diikuti oleh wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan 

Yogyakarta dengan nilai masing-masing sebesar 0.7278, 0.4965, 0.3940, dan 

-0.1 126. Sedangkan bagi wilayah di luar pulau Jawa, nilai total terbesar dimiliki oleh 

wilayah Sumatera Utara dengan nilai 0.3726, kemudian diikuti oleh wilayah Riau, 

Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat dengan nilai 

masing-masing sebesar 1.6739, 1.5320, 1.3553, dan 1.3401. 

Bagi wilayah di pulau Jawa, nilai total terendah dimiliki oleh wilayah 

Yogyakarta dengan nilai sebesar -0.1126 dan hanya menempati peringkat ke 14. 

Sedangkan bagi wilayah di luar pulau Jawa, nilai total terendah dimiliki oleh wilayah 

Sulawesi Tengah dengan nilai -0.3723. 

Wlayah Bali, lrian Jaya, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Aceh 

menempati peringkat ke 13, 14, 15, 16, dan 17, atau berada di atas Sulawesi 

Selatan dan Kalimantan Timur yang selama ini cenderung dianggap lebih potensial. 

Dengan memperhatikan nilai yang dimiliki bagi masing-masing indikator, wilayah 

Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur efisiensi perekonomian daerahnya lebih 

rendah, laju inflasinya lebih tinggi, tingkat partisipasi angkatan kerjanya lebih 

rendah, laju dana pihak ketiga dan kreditnya rendah, kantor banknya lebih banyak, 
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Tabel 23. Peringkat Alternatif Wilayah berdasarkan Nilai Potensi 
bagi Bank Umum. 

I I 

1 I D K I  Jakarta I 0.97991 

Nilai 
Potensi 

Peringkat Propinsi 
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persaingan antar bank, yang ditandai dengan perbandingan penduduk dengan 

kantor bank dan dana pihak ketiga dengan kantor bank, relatif tingggi. Selain ha1 

tersebut diatas, bagi Sulawesi Selatan PDRB per kapita dan produktivitas tenaga 

kerja sektor perbankan lebih rendah, sedangkan bagi Kalimantan Timur persentase 

pendapatan bagi konsumsinya masih tinggi dan ketersediaan infrastruktur 

(dinyatakan dalam panjang jalan) masih rendah. 

2. Kajian pada Bank Syariah 

Hasil perhitungan nilai potensial total setiap wilayah yang telah diurutkan 

atas dasar peringkat nilai potensial dapat dilihat pada Tabel 24. Bagi wilayah di 

pulau Jawa, nilai total terbesar dimiliki oleh wilayah Jawa Barat dengan nilai 0.9766, 

kemudian diikuti oleh wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan 

Yogyakarta dengan nilai masing-masing sebesar 0.9453, 0.6565, 0.4989, dan 

-0.1512. Sedangkan bagi wilayah di luar pulau Jawa, nilai total terbesar dimiliki oleh 

wilayah Sumatera Utara dengan nilai 0.3435, kemudian diikuti oleh wilayah Riau, 

Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Jambi dengan nilai masing-masing sebesar 

0.1541,0.0556, -0.0125, dan -0.0333. 

Bagi wilayah di pulau Jawa, nilai total terendah dimiliki oleh wilayah 

Yogyakarta dengan nilai sebesar -0.1512 dan hanya menempati peringkat ke 15. 

Sedangkan bagi wilayah di luar pulau Jawa, nilai total terendah dimiliki oleh wilayah 

Sulawesi Tengah dengan nilai -0.3818. 
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Tabel 24. Peringkat Alternatif Wilayah berdasarkan Nilai Potensi 
bagi Bank Syariah. 
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Wlayah lrian Jaya, Bali, dan Nusa Tenggara Timur menempati peringkat ke 

13, 14, dan 17. Dengan memperhatikan nilai yang dirniliki bagi masing-masing 

indikator, indikator jumlah umat lslam dan jumlah jemaah haji bagi wilayah lrian 

Jaya, Bali, dan Nusa Tenggara Timur sangat lemah untuk menjelaskan potensi 

wilayah bagi tujuan pendirian bank syariah. Indikator-indikator umum lainnya, pada 

ketiga wilayah ini relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain dan 

memberikan kontribusi yang besar bagi nilai total, sehingga setelah memasukkan 

indikator jumlah umat lslam dan jumlah jemaah haji, pertambahan nilai yang kecil di 

kedua wilayah ini tidak mempengaruhi besarnya nilai potensi wilayah lrian Jaya, 

Bali, dan Nusa Tenggara Timur. 

Bagi bank syariah, karena sistem operasinya bersifat khas, maka perlu 

dipertimbangkan beberapa faktor khusus baik yang dapat dinyatakan secara 

kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif. Jumlah penduduk beragama lslarn dan 

jumlah jemaah haji mampu menjelaskan sebagian kecil gambaran potensi yang 

sesungguhnya, namun demikian kedua indikator ini menjadi penting mengingat 

kedua indikator ini dapat dinyatakan secara kuantitatif. 

Perihal penting lain sebagai bahan kajian lanjutan adalah bagaimana 

pengetahuan, sikap, dan pandangan masyarakat. Aspek pengetahuan masyarakat 

yang berkaitan dengan bank misalnya: pengetahuan tentang bank lslam, 

pengetahuan tentang prosedur, kelebihan, dan kelemahan bank lslarn, pernahaman 

terhadap hukum syara yang berkaitan dengan perbankan, dll. Sedangkan 

pandangan masyarakat yang berkaitan dengan bank misalnya: persepsi masyarakat 

terhadap bank lslarn. Selain pengetahuan, pandangan, dan sikap masyarakat, perlu 
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juga ditelaah hat-ha1 yang mempengaruhi terbentuknya ketiga aspek tersebut, 

misalnya: jumlah lembaga keagamaan formal dan informal, jumlah lembaga dakwah 

dan pengajian, jumlah pesantren, jumlah masjid, banyaknya tokoh agama, dan 

tingkat kepatuhan masyarakat terhadap tokoh atau pimpinan agama. Dari sisi 

sumberdaya, bagi bank syariah perlu dipertimbangkan ketersediaan sumberdaya 

manusia yang Islami, ketersediaan sumberdaya manusia yang memahami 

operasional bank Islam. 

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



VIII. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pemilihan wilayah dicapai dengan mengembangkan sistem penilaian yang 

tahapannya terdiri dari: menganalisis lingkungan, mengidentifikasi indikator- 

indikator yang mempengaruhi penentuan wilayah, menentukan indikator terpilih, 

memberikan bobot bagi indikator-indikator terpilih, menilai seluruh alternatif lokasi 

berdasarkan data kuantitatif setiap indikator bagi masing-masing lokasi, 

membandingkan nilai total yang dimiliki oleh setiap alternatif lokasi sehingga dapat 

ditentukan wilayah potensial. 

Pemilihan wilayah bagi pembukaan kantor bank dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang diklasifikasikan menjadi faktor yang berkaitan dengan lingkungan 

eksternal, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. Beberapa faktor bersifat 

khusus, yaitu diajukan dengan memperhatikan misi dan visi bank syariah yang 

beroperasi berdasarkan syariah. Faktor yang berkaitan dengan lingkungan 

eksternal terdiri dari aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi meliputi: 

pertumbuhan ekonomi, efisiensi perekonomian, keberhasilan dalam proses 

industrialisasi, keberhasilan dalam pengendalian laju inflasi, besarnya nilai 

penanaman modal, tingkat pendapatan masyarakat, jumlah perusahaan, nilai output 

yang dihasilkan dan pengumpulan pendapatan asli daerah. Aspek sosial meliputi: 

tingkat partisipasi angkatan kerja, sikap konsumen, dan alokasi pendapatan. 
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Faktor yang berkaitan dengan lingkungan industri terdiri dari: aspek daya 

tarik pasar dan kondisi persaingan. Aspek daya tarik pasar meliputi: keseimbangan 

dana dan kredit, laju pertumbuhan dana dan kredit, serta besarnya dana per 

penduduk. Aspek persaingan meliputi: jumlah kantor bank, persaingan menarik 

nasabah, persaingan menghimpun dana. 

Faktor yang berkaitan dengan lingkungan operasional meliputi: aspek 

sumberdaya manusia, infrastruktur, dan keamanan. Aspek sumberdaya manusia 

terdiri dari: produktivitas tenaga kerja seluruh sektor dan sektor perbankan. 

Faktor khusus yang diajukan dalam menganalisis bank syariah terdapat 

pada aspek sosial yaitu jumlah penduduk beragama Islam dan jumlah jemaah haji. 

Kedua aspek ini menggambarkan potensi konsumen secara spesifik. 

Pada bank umum, tingkat pendapatan masyarakat memiliki bobot terbesar 

yaitu 5.2%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki bobot terendah yaitu 3.1%. 

Pada bank syariah bobot tertinggi dimiliki oleh indikator tingkat pendapatan 

masyarakat (4,8%). Bobot terendah dimiliki oleh efisiensi perekonomian daerah dan 

Pendapatan Asli Daerah (2,8%). 

Pendapatan masyarakat menggambarkan kemampuan ekonomi masyara- 

kat. Pendapatan yang tinggi merupakan pendorong bagi perkembangan wilayah 

dan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menabung. PAD diberi 

bobot terendah karena Nilai PAD menjadi tidak berarti bila diperoleh hanya 

semata-mata dari aktivitas-aktivitas primer, karena aktivitas-aktivitas ini sangat 

rentan terhadap perubahan alam. Efisiensi perekonomian daerah diberi bobot 

terendah bukan karena mengabaikan nilai kepentingannya, tetapi karena adanya 
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keraguan dari responden mengenai akurasi data dan kemampuan nilai ICOR untuk 

menjelaskan efisiensi tersebut. 

Bagi kajian pada bank syariah, indikator yang bersifat khusus, yaitu jumlah 

umat Islam dan jumlah jemaah haji berbobot 4.6%. Walaupun bank syariah 

rnembidik segmen tertentu, namun kedua indikator yang bersifat khusus tersebut 

belum menunjukkan potensi dari segmen tersebut bagi tujuan pembukaan kantor 

bank. Karakteristik keagamaan mampu menunjukkan potensi nasabah, namun bagi 

lembaga perbankan, potensi ekonomi tidak boleh diabaikan. 

Hasil perhitungan nilai potensi pada bank umum rnenunjukkan bahwa bagi 

wilayah di pulau Jawa, nilai total terbesar dirniliki oleh wilayah DKI Jakarta dengan 

nilai 0.9799, kemudian diikuti oleh wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

dan Yogyakarta dengan nilai masing-masing sebesar 0.7278, 0.4965, 0.3940, dan 

-0.1 126. Sedangkan bagi wilayah di luar pulau Jawa, nilai total terbesar dirniliki oleh 

wilayah Sumatera Utara dengan nilai 0.3726, kemudian diikuti oleh wilayah Riau, 

Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Kalirnantan Barat dengan nilai 

masing-masing sebesar 1.6739, 1.5320, 1.3553, dan 1.3401. Bagi wilayah di pulau 

Jawa, nilai total terendah dimiliki oleh wilayah Yogyakarta dengan nilai sebesar 

-0.1126 dan hanya menempati peringkat ke 14. Sedangkan bagi wilayah di luar 

pulau Jawa, nilai total terendah dimiliki oleh wilayah Sulawesi Tengah dengan nilai 

-0.3723. 

Hasil perhitungan nilai potensi total pada bank syariah menunjukkan bahwa 

bagi wilayah di pulau Jawa, nilai total terbesar dimiliki oleh wilayah Jawa Barat 

dengan nilai 0.9766, kemudian diikuti oleh wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa 
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Tengah dan Yogyakarta dengan nilai masing-masing sebesar 0.9453, 0.6565, 

0.4989, dan -0.1512. Sedangkan bagi wilayah di luar pulau Jawa, nilai total terbesar 

dimiliki oleh wilayah Sumatera Utara dengan nilai 0.3435, kernudian diikuti oleh 

wilayah Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Jambi dengan nilai 

masing-masing sebesar 0.1541, 0.0556, -0.0125, dan -0.0333. Bagi wilayah di 

pulau Jawa, nilai total terendah dimiliki oleh wilayah Yogyakarta dengan nilai 

sebesar -0.1512 dan hanya menempati peringkat ke 15. Sedangkan bagi wilayah di 

luar pulau Jawa, nilai total terendah dimiliki oleh wilayah Sulawesi Tengah dengan 

nilai -0.3818. 

Pasar yang dianggap potensial bagi bank syariah adalah wilayah yang 

nasabahnya secara ekonomi rnenggairahkan dan secara keagamaan mendukung. 

Pada wilayah dengan nasabah yang secara keagamaan potensial namun secara 

ekonomi kurang potensial, sumber penghimpunan dana akan banyak, namun dalam 

jumlah kecil dan setelah optimal akan mengalami kejenuhan. Berbeda pada wilayah 

dengan penduduk yang tingkat pendalaman agamanya lebih rendah, namun secara 

ekonomi lebih baik, optimalisasi penghimpunan dana dapat diupayakan rnelalui 

strategi pemasaran yang tepat. 

B. Saran 

Bagi bank umum, berdasarkan nilai potensi wilayah, diperoleh urutan 

wilayah yaitu: DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, 

Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalirnantan Barat, dan Jambi. Secara 
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umum dapat dinyatakan bahwa berdasarkan prioritas, maka perluasan daerah 

berturut-turut ditujukan ke pulau Jawa, Sumatera, dan terakhir pulau Kalimantan. 

Bagi bank syariah, berdasarkan nilai potensi wilayah, diperoleh urutan 

wilayah yaitu: Jawa Barat, DKI Jakarta. Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, 

Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, dan Kalimantan Barat. Secara 

umum dapat dinyatakan bahwa berdasarkan prioritas, maka perluasan daerah 

berturut-turut ditujukan ke pulau Jawa, Sumatera, dan pulau Kalimantan. 

Walaupun penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan unsur kualitatif 

dan kuantitaif, dalam proses pengambilan keputusan perlu dipertimbangkan tujuan 

dan rencana perusahaan, serta beberapa perihal khusus yang melekat pada 

perusahaan. Dengan demikian, pengambilan keputusan dilakukan dengan 

memperhatikan aspek internal dan eksternal secara proposional. 

Bagi bank syariah, karena sistem operasinya bersifat khas, maka perlu 

dipertimbangkan beberapa faktor khusus, baik yang dapat dinyatakan secara 

kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif. Perihal penting lain sebagai bahan kajian 

lanjutan adalah bagaimana pengetahuan. sikap, dan pandangan masyarakat ditinjau 

dari sisi keagamaan. 

Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai wilayah potensial, 

maka disarankan untuk dilakukan studi kelayakan. Selain itu perlu disertakan 

analisis penentuan lokasi bagi penempatan kantor bank. Melalui kedua kajian ini 

diharapkan akan menjadi petunjuk bagi pelaksanaan teknis pembukaan kantor bank 

bagi bank umum dan bank syariah. 
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Larnpiran I. Kurnpulan Pendapat Responden rnengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Pernbukaan Kantor Bank 

EKONOMI 

Neraca Perdagangan 
Neraca Pembayaran 
Lalu-lintas modal dan transfer 
Perkembangan jumlah uang bered 
Penanaman modal 
Suku bunga 

Karakten'stik sektor perekonomian 
yang paling dominan 
Kondisi ekonomi makm daerah 
Pmspek perekonomian daerah 
Perkembangan sektor-sektor 

BANKIR 
I , 

penggerak perekonomian daerah 
5. Pertumbuhan ekonomi daerah 
6. Pusat pengembangan ekonomi 

daerah 
7. Aktivitas perekonomian 
6. tingkat keuntungan yang diperoleh 

perusahaan daerah 
9. Pendapatan Asli Daerah 
10. Keaktifan pembangunan daerah 
11. Potensi daerah 
12. Jenis komoditas andalan 
13. Variasi bisnis 
14. Banyaknyapedagangeceran 
15. Jaringan pasarlbisnis 
16. Besamya nilai ekspor dan impor 
17. Jumlah industri 

UMUM 
EKONOMI UMUM 

1. Sektor penggerak perekonomian 
2. Sektor perekonomian yang paling 

dominan 
3. Potensi ekonomi 
4. Tingkat ketergantungan ekonomi 

terhadap wilayah lain 
5. Keterkaitan antar daerah 
6. Pendapatan Asli Daerah 
7. Pertumbuhan usaha daerah 
8. Jumlah dan jenis usaha 
9. Jenis usaha yang dijalankan 

pengusaha di daerah dan perkiraan 
keuntungan 

10. Prospek pengembangan wilayah yad 
11. Master plan pengembangan daerah 
12. Perkembangan komoditi lokal 
13. Besarnya potensi pmduk lokal yang 

komersial 
14. Jumlah industri menengah dan kecil 
15. Jumlah BMTIBPRS 
16. Jumlah usaha kecil dan menengah 

GABUNGAN 
1. Tingkat inflasi 
2. Pertumbuhan ekonomi 

1. Tingkat inflasi 
2. Pertumbuhan ekonomi 

3. Neraca Perdagangan 
4. Neraca Pembayaran 
5. Lalu-lintas modal dan transfer 
6. Perkembangan jumlah uang beredar 
7. Penanaman modal 
8. Suku bunga 

1. Pertumbuhan ekonomi daerah 
2. Kondisi perekonomian daerah 
3. ffirakteristik sektor perekonomian yang 

paling dominan 
4. Pmspek perekonomian daerah 
5. Perkembangan sektor-sektor penggerak 

perekonomian daerah 
6. Pusat pengembangan ekonomi daerah 
7. Aktivitas perekonomian 
8. Tingkat ketergantungan ekonomi 

terhadap wilayah lain 
9. Tingkat keuntungan yang diperoleh 

pe~sahaan daerah 
10. Pendapatan Asli Daerah 
11. Keaktifan pembangunan daerah 
12. Potensi daerah 
13. Prospek pengembangan wilayah yad 
14. Master plan pengembangan daerah 
15. Keterkaitan antar daerah 
16. Jenis komoditas andalan 
17. Besarnya potensi produk lokal yang 

1. Tingkat inflasi 
2. Pertumbuhan ekonomi 
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18. Jumlah industri kecil 
19. Pendapatan perkapita 
20. PDRB 
21. Tingkat konsumsi Rumah Tangga 
22. PDRB per sektoral dan 

pettumbuhannya 

17. Potensi pengembangan Usaha Kecil 
dan Menengah 

18. Jumlah industti 
19. Perkembangan industri 
20. Jenis bisnis yang pmspektus untuk 

dibiayai 
21. Gambaran sektoral wilayah 
22. PDRB 

komersial 
18. Variasi bisnis 
19. Jumlah dan jenis usaha yang dijalankan 

pengusaha daerah serta perkiraan 
keuntungan 

20. Jumlah dan jenis bisnis yang prospektus 
untuk dibiayai 

21. Jumlah BMTIBPRS 
22. Banyaknya pedagang eceran 
23. Jaringan pasar 
24. Besamya nilai ekspor dan impor 
25. Jumlah industti 
26. Jumlah industti kecil dan menengah 
27. Perkembangan industri 
28. Potensi pengembangan Usaha Kecil dan 

Menengah 
29. Pendapatan perkapita 
30. Tingkat konsumsi Rumah Tangga 
31. PDRB 
32. PDRB per sektoral dan pertumbuhannya 

A 

N 

SOSIAL 

0) 

KEPENDUDUKAN 

BANKIR 
1. Jumlah penduduk beragama Islam 
2. Jumlah pengusaha muslim 
3. Jumlah Jemaah Haji 
4. Jumlah mahasiswa Islam 
5. Jumlah santri 
6. Jumlah pengusaha 
7. Komposisi penduduk berdasarkan 

usia 
8. Komposisi penduduk berdasarkan 

jenis kelamin 
9. Penyebaran I pengelompokan 

penduduk 

UMUM 
1. Jumlah penduduk beragama lslam 
2. Komposisi penduduk berdasarkan 

usia 
3. Komposisi penduduk berdasarkan 

jenis kelamin 
4. Komposisi penduduk berdasarkan 

pekerjaanJumlahpengusaha 
5. Jumlah penduduk yang 

berwiraswasta 
6. Jumlah pengusaha pribumi 
7. Jumlah penduduk beke rja 
8. Jumlah Rumah Tangga 

GABUNGAN 
1. Jumlah penduduk beragama lslam 
2. Jumlah Jemaah Haji 
3. Jumlah mahasiswa Islam 
4. Jumlah santri 
5. Komposisi penduduk berdasarkan usia 
6. Komposisi penduduk berdasarkan jenis 

kelamin 
7. Komposisi penduduk berdasarkan 

pekerjaan 
8. Jumlah pengusaha muslim 
9. Jumlah pengusaha pribumi 
10. Jumlah pengusaha 
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OSlAL BUDAYA 

10. Performance pengusaha muslim 
11. Karakteristik masyarakat 

1. Tingkat pendidikan masyarakat 
2. Pengetahuan masyarakat ttg 

perbankan 
3. Kebiasaan pengelolaan keuangan 
4. Kesadaran masyarakat untuk 

berhubungandenganbank 
5. Persepsi masyarakat terhadap bank 
6. Perilaku masyarakat 
7. Aktivitas masyarakat 
8. Segmentasi konsumen berdasarkan 

keinginan thd bunga bank atau bagi 
hasil 

9. Pola kehidupan masyarakat 
10. Budaya masyarakat 
11. Tingkat loyalitas nasabah 
12. Kebutuhan masyarakat terhadap 

pelayanan tertentu 
13. Kebutuhan konsumen terhadap 

pmduk bank 
14. Jumlah lembaga agama lslam forma 
15. Jumlah lembaga agama lslam 

nonformal 
16. Jumlah pesantren 
17. Jumlah masjid 
18. Banyaknya tokoh agama lslam 

9. Sebaran pemukiman penduduk 

1. Tingkat pendidikan masyarakat 
2. Pengetahuan ttg pmsedur kerja bank 

syariah 
3. Pengetahuan ttg kelebihan dan 

kekurangan bank syariah 
4. Pemahaman umat lslam thd 

hukum-hukum syara yang berkaitan 
dengan perbankan 

5. Pengetahuan masyarakat ttg bank 
syariah 

6. Pandangan masyarakat ttg 
menabung di bank 

7. Persepsi konsumen thd bank syariah 
8. Pandangan thd pmduk-pmduk 

perbankan 
9. Pandangan terhadap bunga bank 
10. Selera masyarakat 
11. Tingkat responsifitas masyarakat 

(pasar target) 
12. Kondisi sosial dan budaya 

masyarakat 
13. Karakteristik Masyarakat potensial 
14. Gaya hidup masyarakat 
15. Jenis usaha penduduk 
16. Kekosmopolitan (daya jelajah) 
17. Tingkat penerimaan konsumen 
18. Pengeluaran Rumah Tangga dan 

investasi 
19. Budaya masyarakat 
20. Kepatuhan terhadap pimpinan 

agama 

11. Jumlah penduduk yang bewiraswasta 
12. Jumlah penduduk bekerja 
13. Jumlah Rumah Tangga 
14. Sebaran pemukiman penduduk 
15. Performance pengusaha muslim 
16. Karakteristik masvarakat 

1. Tingkat pendidikan masyarakat 
2. Penaetahuan masvarakat tta ~erbankan 
3. ~engetahuan masyankat ttg bank 

syariah 
4. Pengetahuan ttg pmsedur kerja bank 

syariah 
5. Pengetahuan ttg kelebihan dan 

kekurangan bank syariah 
6. Pemahaman umat lslam thd 

hukum-hukum syara yang berkaitan 
dengan perbankan 

7. Persepsi masyarakat thd bank 
8. Persepsi konsumen thd bank syariah 
9. Pandanaan masvarakat thd 

pmduk-produk perbankan 
10. Pandangan masyarakat thd bunga bank 
I I. Kepercayaan masayarakat terhadap 

perbankan 
12. Kesadaran menabung 
13. Keinginan begabung dengan lembaga 

keuangansyariah 
14. Kebiasaan pengelolaan keuangan 
15. Kesadaran masyarakat untuk 

berhubungan dengan bank 
16. Perilaku masyarakat 
17. Selera masyarakat 
18. Aktivitas masyarakat 
19. Gaya hidup masyarakat 
20. Tingkat responsifitas masyarakat (pasar 

tarset) 
21. Kekosmopolitan (daya jelajah) 
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21. Tingkat aksebilitas konsumen 
terhadap pmduk yang khas 

22. Keterdedahan terahadap bank 
23. Kepercayaan masayarakat thd 

perbankan 
24. Kesadaran menabung 
25. Keinginan bergabung dengan 

lembaga keuangan syariah 
26. Jumlah lembaga dakwah dan 

pengajian 
27. Jumlah pesantren 
26. Jumlah masjid 

22. Tingkat loyalitas nasabah 
23. Pengeluaran Rumah Tangga dan 

investasi 
24. Tingkat aksebilitas konsumen terhadap 

produk yang khas 
25. Segmentasi konsumen berdasarkan 

keinginan thd bunga bank atau bagi hasil 
26. Kebutuhan masyarakat terhadap 

pelayanan tertentu 
27. Kebutuhan konsumen terhadap produk 

bank 
26. Jumlah lembaga agama Islam formal 
29. Jumlah lembaga agama Islam nonformal 
30. Jumlah lembaga dakwah dan pengajian 
31. Jurnlah pesantren 
32. Jumlah masjid 
33. Banyaknya tokoh agama Islam 
34. Kepatuhan terhadap pimpinan agama 

PERBANKAN 

DAYA TARlK PASAR 

BANKIR 
1. Jumlah simpanan dari setiap 

nasabah 
2. Jumlah dana pihak ketiga 

keselu~han 
3. Pertumbuhan dana masyarakat 
4. Besarnya kredit yang disalurkan 
5. Jumlah penanaman modal 
6. Besamya nilai perdagangan 
7. Volume transaksi (kas & kliring) 
6. Jumlah perputaran uang 
9. Jumlah kiriman uang keluarlmasuk 
10. Jumlah uang beredar 
11. Kondisi pasar 
12. Lingkungan yang mempengaruhi 

UMUM 
I. Jumlah dana yang terhimpun 
2. Kebutuhan pinjaman modal 
3. Jenis simpanan nasabah 
4. Jumlah penanaman modal 
5. Besarnya nilai ekspor dan impor 
6. Jumlah uang beredar 
7. Tingkat pertumbuhan pasar 

GABUNGAN 
1. Jumlah dana yang terhirnpun 
2. Jumlah simpanan setiap nasabah 
3. Jenis simpanan nasabah 
4. Pertumbuhan dana masyarakat 
5. Kebutuhan pinjaman modal 
6. Besarnya kredit yang disalurkan 
7. Jumlah penanaman modal 
8. Besarnya nilai perdagangan 
9. Besarnya nilai ekspor dan impor 
10. Volume transaksi (kas & kliring) 
11. Jumlah perputaran uang 
12. Jumlah kiriman uang keluarlmasuk 
13. Jumlah uang beredar 
14. Kondisi pasar 
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:ONDISI 
ERSAINGAN 

perkembangan pasar 
13. Prospek pasar masa depan 
14. Tingkat kejenuhan pasar 

1. Jumlah kantorcabang 
2. Jumlah bank 
3. Jumlah nasabah per kantor cabang 
4. Tingkat agresivitas pesaing 
5. Kemampuan pesaing dalam 

menghimpun dana 
6. Profil pesaing 
7. Kinerja pesaing lembaga perbankan 

& non perbankan 
8. Tingkat dan bentuk pelayanan 
9. Teknologi pesaing 
10. Manajemen pesaing 
11. HRD pesaing 
12. R&D pesaing 
13. Kekuatan modal pesaing 
14. Jaringan komunikasi antar bank 
15. Fasilitas yang ditawarkan pesaing 
16. Tingkat suku bunga 
17. Segmen pasaryang dituju 
18. Karakteristik pesaing 
19. Afler sales service pesaing 
20. Jumlah dan bentuk pmduk penggant~ 
21. Produk unggulan pesaing 

1. Jumlah lembaga keuangan bank & 
non perbankan 

2. Jumlah pesaing dengan visi sama 
3. Pmsedur bank syariah vs bank 

konvensional 
4. Lingkungan intemasional 
5. Karakteristik bank pesaing 
6. Kine j a  pesaing 
7. Pertumbuhan pesaing 
8. Kemampuan mengintroduksi pmduk 

unggulan ke pasar 
9. Citra bank 
10. Kesehatan bank 
11. Kemampuan mendidik konsumen 
12. Tingkat dan bentuk pelayanan 
13. Fasilitas yang diberikan 
14. Pmmosi pesaing 
15. Posisi pesaing 
16. Tingkat suku bunga 
17. Pmporsi pesaing (swasta & negara) 
18. Periklanan 
19. Bentuk-bentuk insentif yang 

ditawarkan 
20. Tingkat perpindahan nasabah 
21. Pmduk subtitusi 
22. Keunggulan pmduk dihubungkan 

dengan karakteristik konsumen 

15. Lingkungan yang mempenga~hi 
perkembangan pasar 

16. Prospek pasar masa depan 
17. Tingkat pertumbuhan pasar 
18. Tingkat kejenuhan pasar 

1. Jumlah kantorcabang 
2. Jumlah bank 
3. Jumlah nasabah per kantor cabang 
4. Jumlah lembaga keuangan bank & non 

perbankan 
5. Jumlah pesaing dengan visi sarna 
6. Pertumbuhan pesaing 
7. Pmfil pesaing 
8. Kinerja pesaing lembaga perbankan 8 

non perbankan 
9. Posisi pesaing 
10. Tingkat agresivitas pesaing 
11. Kemampuan pesaing dalam 

menghimpun dana 
12. Tingkat suku bunga I 

13. Tingkat dan bentuk pelayanan 
14. Teknologi pesaing 
15. Manajemen pesaing 
16. HRD pesaing 
17. R&D pesaing 
18. Kekuatan modal pesaing 
19. Pmmosi 
20. Citra bank 
21. Kesehatan bank 
22. Kemampuan mendidik konsumen 
23. Kemampuan mengintroduksi pmduk 

unggulan ke pasar 
24. Jaringan komunikasi antar bank 
25. Fasilitas yang ditawarkan pesaing 
26. Bentuk-bentuk insentif yang ditawarkan 
27. Afler sales service pesaing 
28. Tingkat suku bunga 
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29. Segmen pasar yang dituju 
30. Produk unggulan pesaing 
31. Keunggulan produk Jumlah dan bentuk 

produk pengganti 
32. Proporsi pesaing (swasta & negara) 
33. Tingkat perpindahan nasabah 

SUMBERDAYA MANUSIA 
BANKIR 

I. Tingkat produktivitas SDM 
2. Ketersediaan tenaga ke j a  

UMUM 
I. Ketersediaan tenaga kerja 
2. Kemampuan SDM 
3. Hubungan pekeja. pengusaha, dan 

pemerintah 
4. Ketersediaan SDM yang islami 
5. Ketersediaan SDM yang memahami 

operasional bank syariah 

GABUNGAN 
1. Ketersediaan tenaga ke j a  
2. Tingkat pmduktivitas SDM 
3. Kemarnpuan SDM 
4. Hubungan pekerja, pengusaha. dan 

pemerintah 
5. Ketersediaan SDM yang islarni 
6. Ketersediaan SDM yang memahami 

operasional bank syariah 

HUKUM DAN KELEMBAGAAN 
BANKIR 

1. Peraturan pemerintah. BI. Depkeu 
2. Perizinan 
3. Peraturan daerah 
4. Dukungan Pemda 
5. Dukungan tokoh agama 

UMUM 
1. Peraturan pemerintah. BI. Depkeu 
2. Peraturan daerah ttg pembukaan cabang 
3. Bimkrasi 

GABUNGAN 
1. Peraturan pemerintah. BI. Depkeu 
2. Petizinan 
3. Peraturan daerah 
4. Birokrasi 
5. Dukungan Pemda 
6. Dukungan tokoh agama 

KEAMANAN 
- 

BANKIR 
I. Keamanan be~saha I 1. Keamanan berusaha I 1. Keamanan berusaha 

UMUM GABUNGAN 
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Lampiran 2. Bobot lndikator Terpilih Hasil Pengolahan AHP bagi Kajian pada Bank Umum 

INDIKATOR-INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN WILAYAH 
Sorted Details for Synthesis of Leaf Nodes.with respect to GOAL 

DISTRIBUTIVE MODE 

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 ------- LEVEL 4 ------- - - - - - - - ------- LEVEL 5 ------- 
EKSTERN =0.539 

EKONOMI =0.422 
MAKRO =0.305 

INVEST =O. 088 
PMA =0.046 
PMDN =O. 043 

PENDAPAT =0.052 
TUMBUH =0.051 
TPANSFOR =O. 050 
EFISIEN =0.032 
INFLASI =0.032 

PRSH =O. 117 
INDUSTRI =0.085 

UNIT =0.044 
OUTPUT =O. 042 

PEMDA =0.031 

SOSIAL =O .117 
SOSBUD =O. 080 

KONSUMSI =0.042 
SIKAP =0.038 

DEMOGRAF =0.036 
BEKERJA =0.036 

INDUSTRI =0.320 
PASAR =0.185 

DP-3/PDD =0.049 
DP-3 4.048 
KREDIT =0.045 
LDR =O. 044 

SAING =0.136 
DP-3/KB =0.048 
KANTOR =0.045 
PDD/KB =O. 044 

SDM =O. 071 
PROD. =0.036 
PRODBANK =0.036 

KEAMANAN =0.036 
INFPASTR =O. 034 

PAD =0.031 
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Larnpiran 3. Bobot lndikator Terpilih Hasil Pengolahan AHP bagi Kajian pada Bank Syariah 

INDIKATOR-INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN WILAYAH 
Sorted Details for Synthesis of Leaf Nodes with respect to GOAL 

DISTRIBUTIVE MODE 

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 - - - - - - - ------- ------- - - - - - - - ------- 
EKSTERN =O. 573 

EKONOMI =0.377 
MAKRO =0.267 

INVEST =0.080 
PMDN =O. 040 
PMA =0.040 

PENDAPAT =0.048 
TUMBUH =0.046 
IND.SAS1 =0.038 
INFLASI =0.029 
EFISIEN =0.028 

PRSH =O. 109 
INDUSTRI =0.082 

UNIT =O. 042 
OUTPUT =O. 040 

PEMDA =0.028 
PAD =O. 028 

SOSIAL =O. 197 
DEMOGRAF =0.126 

ISLAM =0.046 
HAJI =0.046 
BEKERJA =0.035 

SOSBUD =0.070 

INDUSTRI =0.290 
PASAR =0.168 

DP-3 =0.044 
KREDIT =0.042 
DP-3/PDD =0.042 
LDR =O. 041 

SAING =0.121 
KANTOR =0.041 
PDD/KB =O. 041 
DP-3/XB =0.040 

OPERAS1 =0.137 
SDM =0.067 

PROD. =O. 0 3 A  ...... - - - - .  
PRODBANK =0.034 

INFRASTR =0.036 
KEAMANAN =0.034 

KONSUMSI =0.036 
SIKAP =0.035 
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, Lampiran 4. Bentuk Standar dari Data Awal bagi Kajian pada Bank Umum 
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LINGKUNGAN INDUSTRI 
I ! LINGKUNGAN OPERASIONAL 

I I I I 
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Larnpiran 7. Hasil Perhitungan Akhir bagi Kajian pada Bank Syariah 
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