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I. PENDAHULUAN 

 
 

 
1.1 Latar Belakang 
 
  
 Dalam tahun 2005 proses pemulihan ekonomi, tampak semakin menguat, 

hal ini terlihat dari adanya beberapa indikator ekonomi yang mengalami perbaikan. 

Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada tahun 2005 mengalami kenaikan 

sebesar 5.1% dari pencapaian tahun 2004 menjadi 5.6%. Pola ekonomi yang kuat 

sejak 2004 hingga awal 2005 telah mendorong peningkatan komsumsi dan 

kegiatan investasi sehingga mampu mendukung pencapaian tingkat pertumbuhan 

yang relatif cukup tinggi. Akan tetapi di tengah tingginya harga minyak dunia, 

kuatnya permintaan domestik telah mendorong kenaikan impor yang sangat tinggi 

sehingga mulai memberikan tekanan terhadap kinerja Neraca Pembayaran 

Indonesia (NPI), dan terhadap nilai tukar secara fundamental.  

Pada saat yang sama, di tengah kondisi perbankan yang mengalami ekses 

likuiditas yang cukup besar, tekanan terhadap rupiah juga muncul dari mulai 

meningkatnya sentimen penguatan dollar AS terhadap hampir semua mata uang 

dunia. Sementara itu, tekanan inflasi juga meningkat dengan kenaikan harga BBM 

yang ditetapkan oleh pemerintah rata-rata sebesar 29% pada tanggal 1 Maret 

2005, di samping kenaikan harga karena pengaruh depresiasi rupiah tersebut. Dari 

sisi penghimpunan dana jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di tahun 
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2006 diperkirakan masih akan terus berlanjut pada tingkat yang tidak terlalu 

berbeda dengan tahun sebelumnya.  

Sejalan dengan kecendrungan yang ada pada saat ini komponen yang 

diperkirakan mengalami pertumbuhan yang masih cukup tinggi adalah produk 

deposito, yang disebabkan dengan relatif tingginya suku bunga deposito di 

bandingkan dengan tabungan dan giro. Akan tetapi hal tersebut patut dicermati 

karena antara lain terkait dengan potensi tekanan terhadap kondisi likuiditas 

perbankan terkait dengan konsentrasi DPK berjangka waktu pendek dan 

bernominal besar. Di samping itu, dengan efektifnya LPS (Lembaga Penjamin 

Simpanan) pada tahun 2006 penghimpunan dana masyarakat dapat semakin 

sensitif terhadap risiko bank. 

 Tingkat kepercayaan masyarakat khususnya pada Bank BNI juga belum 

sepenuhnya pulih akibat sering terjadinya fraud  yang terjadi dalam intern Bank 

BNI seperti kasus LC Fiktif dan masalah BNI Securitas yang mempunyai dampak 

cukup besar dalam kinerja perusahaan, sehingga tingkat kepercayaan para 

nasabah semakin menurun dan image Bank BNI di mata masyarakat pun semakin 

buruk yang menyebabkan banyak nasabah yang dulu loyal terhadap Bank BNI 

berpindah ke Bank-bank pesaing dan dampak yang dirasakan juga dirasakan 

langsung terhadap cabang-cabang khususnya cabang Rawamangun khususnya 

untuk tingkat pengumpulan dana masyarakat.   

 Di sisi lain bahwa cabang mendapatkan target dalam pengumpulan dana 

masyarakat yang ditetapkan oleh kantor pusat, dengan kodisi yang ada seperti  
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yang ada di atas maka diperlukan langkah-langkah strategis dari manajemen untuk 

dapat mencapai target tersebut    

   Secara umum pada tahun 2005 target yang ditetapkan oleh Manajemen 

hampir tidak tercapai hal tersebut dapat dilihat dari kinerja keuangan PT. BNI 

(Persero) Tbk periode 2005 sebagai berikut :  

Tabel 1. Laporan Keuangan PT. BNI (Persero) Tbk Tahun 2005 
    Indikator Laba-Rugi 
 
        (dlm Rp trilliun, Kecuali EPS) 

Indikator Laba-Rugi 2005 2004 +/-
Pendapatan Bunga Bersih 7.19 6.88 5%
Pendapatan Operasional Lainnya 2.25 2.86 -21%
Biaya Operasional 5.89 4.46 32%
Beban Penyisihan (PKAP) 1.26 2.13 -41%
Laba Bersih Sebelum Pajak 2.31 3.1 -25%
Laba Bersih Setelah Pajak 1.42 3.1 -54%  
Sumber : PT. BNI (Persero) Tbk 

 Sedangkan untuk total aktiva pada tahun 2005 mengalami pertumbuhan 

sebesar 8% yang dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini. 

 

Tabel 2. Laporan Keuangan PT. BNI (Persero) Tbk Tahun 2005 
    Indikator Neraca 

      (dlm Rp trilliun) 

Indikator Neraca 2005 2004 +/-
Total Aktiva 147.81 136.58 8%
Total Pinjaman 62.66 57.88 8%
Obligasi Pemerintah 32.37 33.73 -4%
Dana Masyarakat 115.37 105.01 10%  
Sumber : PT. BNI (Persero) Tbk 
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 Pada ratio-ratio keuangan pada tahun 2005 beberapa ratio penting 

mengalami penurunan seperti pada ratio CAR dan NPL yang jauh meningkat 

dibandingkan pada tahun 2004.  

Tabel 3. Laporan Keuangan PT. BNI (Persero) Tbk Tahun 2005 
    Ratio-ratio keuangan 
 

Ratio Penting (%) 2005 2004
CAR dengan risiko kredit 16.67 17.88
CAR dengan risiko pasar 15.99 17.09
NPL 13.7 4.6
NPL net 8.36 1.39
ROA 1.61 2.41
ROE 12.61 29.21
NIM 5.5 5.59
BOP 93.18 78.82
LDR 54.24 55.12  
Sumber : PT. BNI (Persero) Tbk 

 
 PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Rawamangun adalah salah 

satu cabang  dari 17 (tujuh belas) Kantor Cabang Utama yang ada dalam 

pengawasan Kantor Wilayah 10 Jakarta dengan hanya menyumbang total 

kontribusi  4.37% (Rp. 1,66 Trilyun) dari total pengumpulan DPK yang dikumpulkan 

oleh Kantor Wilayah 10 yaitu sebesar Rp. 44,4 Trilyun. Dilihat dari potensi pasar 

yang ada dan pencapaian target tahun-tahun sebelumnya dirasakan pencapain 

target DPK tersebut dirasakan sangat kecil sehingga perlu di analisis strategi-

strategi yang telah dilakukan oleh Kantor Cabang Utama Rawamangun untuk 

dapat mencapai target tersebut. Dilihat dari kinerja pada tahun 2005 PT. BNI 

(Persero) Tbk yang mengalami penurunan pencapaian target khususnya target 

pengumpulan DPK, karena kantor cabang tidak dibebani untuk target penyaluran 
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kredit. Karena untuk penyaluran kredit dibebankan pada senta-sentra kredit yang 

khusus di bentuk untuk menyalurkan kredit. 

 Oleh karena itu fokus yang harus ditingkatkan oleh kantor cabang hanya 

pengumpulan DPK dan pencapaian tingkat pelayanan kepada nasabah yang 

dilakukan oleh Kantor pusat untuk mencapai tingkat IKP (Indek Kinerja Pelayanan) 

yang berakibat dengan peningkatan laba perusahaan secara keseluruhan. 

Pencapaian target dan kinerja Kantor Cabang Utama Rawamangun pada tahun 

2005 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Laporan Keuangan PT. BNI (Persero) Tbk KCU RWMTahun 2005 
    Pencapaian Target DPK 

      (dlm Rp Miliar) 

Rincian Neraca 2004 Target 2005 2005 +/-
Giro 222.7 234.1 212 91%
Tabungan 773.7 871.1 709 81%
Deposito 789.3 630.8 752 119%
Total DPK 1,785.7 1,736.0 1,673.0 96%
 Sumber : PT. BNI (Persero) Tbk KCU RWM diolah 
 Dari pencapaian target di atas terlihat bahwa target DPK yang terealisasi 

baru 96% dan dana yang sudah melewati target yaitu deposito yang notebene 

merupakan dana mahal karena tingkat suku bunganya yang rata-rata masih di atas 

8% walaupun tingkat suku bunga LPS sudah turun hingga 10,25% sehingga target 

untuk 2005 khusus untuk produk deposito diturunkan dari tahun sebelumnya.  

 Realisasi DPK yang didapat pada tahun 2005 juga merupakan share dari 

pencapaian Kantor Cabang Utama dengan Kantor Layanan  yang ada di 

bawahnya sehingga dapat dilihat kontribusi dari masing-masing Kantor Layanan. 

Dapat dilihat dari tabel 5  sebagai berikut  
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Tabel 5. Realisasi DPK Tahun 2005 KCU Rawamangun dan Kantor Layanan 
 

Giro Tabungan Deposito
1 Rawamangun 107 290 384 781 46.71%
2 UNJ 16 35 47 98 5.86%
3 Cakung 7 39 11 57 3.41%
4 Jl. Paus 9 31 42 82 4.90%
5 Cipinang 13 74 45 132 7.89%
6 Buaran 7 72 44 123 7.36%
7 Trisakti 1 8 8 17 1.02%
8 Pondok Bambu 13 57 62 132 7.89%
9 Universitas Dharma Persada 8 13 12 33 1.97%
10 Balai Pustaka 8 19 24 51 3.05%
11 Kelapa Gading 9 37 59 105 6.28%
12 Klender 5 21 12 38 2.27%
13 JIEP 8 11 4 23 1.38%

1,672 100%Total DPK

            (dalam Rp Miliar)

NO KCU / KLN 
DPK

Jumlah %

Sumber : PT. BNI (Persero) Tbk KCU RWM diolah 
 

Dapat dilihat dari realisasi DPK tahun 2005 pencapain paling besar didapat 

oleh Kantor Cabang Utama Rawamangun sebagai cabang induknya dengan 

46,71% dari total DPK. Kemudian Capem Cipinang dan Capem Pondok Bambu 

dengan pencapaian  masing-masing sebesar 7,89%. 

REALISASI DPK TAHUN 2005

46.71%

5.86%4.90%
7.89%

7.36%

1.02%
7.89%

1.97%3.05% 6.28% 2.27%1.38%

3.41%

Rawamangun UNJ
Cakung Jl. Paus
Cipinang Buaran
Trisakti Pondok Bambu
Universitas Dharma Persada Balai Pustaka
Kelapa Gading Klender

 
 Gambar 1 : Komposisi DPK KCU RWM dan Kantor Layanannya. 
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Sedangkan untuk laba-rugi di gambarkan sebagai berikut: 

Tabel 6. Laporan Keuangan PT. BNI (Persero) Tbk KCU RWMTahun 2005 
    Realisasi Laba-Rugi 

      (dlm Rp Miliar) 

Rincian Neraca 2004 Target 2005 2005 +/-
Pendapatan 11.7 12.9 14.5 112%
Beban Operasional 17.5 21.8 19.8 91%
Indeks Kinerja Pelayanan 7 8 7 88%
 Sumber : PT. BNI (Persero) Tbk KCU RWM diolah 

 Untuk Cabang Utama Rawamangun sediri  yang ditargetkan dari Kantor 

Pusat  total DPK sebesar Rp.1,86 Triliun dengan komposisi giro sebesar Rp. 231 

Milliar, deposito sebesar Rp. 832 Milliar dan tabungan sebesar Rp. 800 Milliar.

 Dilihat dari potensi pasar yang ada bahwa di wilayah KCU Rawamangun 

merupakan wilayah yang cukup potensial karena karakteristik wilayah yang cukup 

banyak industri dan Nasabah ritel yaitu dengan banyaknya perusahaan-

perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif dan alat-alat berat, juga 

berdekatan dengan Kawasan Industri Pulo Gadung. Sedangkan untuk nasabah 

yang ada di wilayah tersebut kebanyakan adalah nasabah ritel yang terdiri dari 

pedagang, karyawan dan ibu rumah tangga. 

Bank-bank pesaing yang ada masih merupakan bank-bank BUMN (Mandiri 

dan BRI) serta bank BCA. Dengan tingkat persaingan yang semakin ketat antar 

sesama bank tersebut di wilayah Rawamangun dan sekitarnya, dan tuntutan dari 

manajemen untuk pencapain target yang harus capai yang secara otomatis akan 

di break down kepada masing-masing Kantor Layanan. Yang tidak hanya dari sisi 

pencapaian target DPK tetapi juga peningkatan pendapatan baik pendapatan 

operasional dan pendapatan fee based. Untuk biaya-biaya operasional juga 
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semakin ditekan sesuai imbauan untuk dapat melakukan efisiensi di berbagai pos-

pos biaya. 

 Untuk target DPK, pendapatan fee base dan pendapatan non fee base serta 

biaya yang selama ini diberikan oleh Kantor Pusat tidaklah berdasar dengan 

kondisi dan potensi yang ada di wilayah KCU Rawamangun tersebut berada. 

Hanya berdasarkan pencapaian tahun-tahun sebelumnya (past performance). 

Target yang diberikan selama ini hanya berdasarkan pencapaian hasil atau 

realisasi yang diperoleh pada tahun sebelumnya kemudian diperkirakan untuk di 

tambah atau di kurangi prosentasinya oleh manajemen untuk tahun berjalan 

sesuai dengan tingkat pencapaian tahun lalu. Sedangkan study untuk menganalisa 

tingkat persaingan dengan bank-bank pesaing dan potensi pasar yang bisa 

diserap oleh bank selama ini belum berjalan dengan baik sehingga Kantor Pusat 

belum bisa mengukur potensi pasar yang dapat diserap oleh Kantor Cabang  di 

wilayah tersebut. 

   

1.2 Perumusan Masalah  

 Manajemen Bank menyadari sepenuhnya akan potensi bisnis jasa bank 

untuk dapat mencapai target dan meningkatkan revenue perusahaan, hal ini 

sejalan dengan upaya manajemen untuk menjadikan Bank BNI menjadi bank yang 

unggul dalam layanan dan kinerja. Yang melayani nasabah korporasi dan ritel 

serta menjadi pemimpin industri perbankan di Indonesia. Fungsi Cabang yang 

penuh (Full branch banking operations) dimana terdapat fungsi front office dan 
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back office, kondisi ini dirasakan sangat membebankan cabang yang 

menyebabkan cabang tidak fokus dalam pengembangan usahanya. Maka setelah 

adanya reorganisasi cabang-cabang dan back office center maka cabang hanya 

melakukan fungsinya sebagai front office dan fokus pada penjualan (sales) produk-

produk perbankan yang ada dan pelayanan (services) khususnya pelayanan 

terhadap nasabah, sehingga untuk target yang diberikan cabang juga disesuaikan 

dengan tugas dan fungsi kantor cabang yaitu target pengumpulan dana 

masyarakat (DPK), pendapatan fee base (fee based income) dan untuk target 

biaya-biaya yang arahnya pada cost efisiensi. 

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka melalui mekanisme rencana 

kerja anggaran perusahaan (RKAP) yang dibagikan perunit bisnis di kantor pusat 

dan melalui kantor wilayah  Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, 

pada penelitian ini masalah dirumuskan sebagai berikut  

1. Faktor-faktor apa saja yang berperan dalam penyusunan strategi 

penghimpunan dana masyarakat Bank BNI KCU Rawamangun 

berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor kritis lingkungan Internal dan 

Eksternal. 

2. Strategi apa yang sudah dilakukan oleh Kantor Cabang untuk dapat 

mencapai target penghimpunan dana masyarakat. 
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3. Evaluasi strategi-strategi yang dilakukan oleh Kantor Cabang untuk  dapat 

mencapai target penghimpunan dana masyarakat. 

1.3 Tujuan Penelitan 

 Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis strategi-strategi yang 

dilakukan oleh kantor cabang dalam pencapaian sasaran peningkatan pangsa 

pasar penghimpunan dana masyarakat.  Berdasarkan perumusan masalah 

tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan antara lain: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

penghimpunan dana masyarakat pada BNI KCU Rawamangun. 

2.  Menganalisa strategi-strategi yang dilakukan oleh Kantor Cabang dalam 

mencapai target penghimpunan dana masyarakat. 

3. Penyusunan alternatif strategi Kantor Cabang untuk pencapaian target 

penghimpunan dana masyarakat.  

 

1.4 Manfaat Penelitan 

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat bermanfaat bagi manajemen 

PT. Bank BNI (Persero) Tbk dan bagi penulis khususnya,  dalam rangka analisis 

strategi Bank dalam penghimpunan dana dari masyarakat. 

1. Memberikan acuan rekomendasi yang dapat di manfaatkan oleh 

manajemen PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam menentukan 

kebijakan. 
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2. Melakukan penyusunan perencanaan strategik dengan menggunakan 

landasan teori ilmiah dan terstruktur, untuk mencapai sasaran perusahaan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada analisis strategi bisnis 

Kantor Cabang dalam rangka pencapaian target yang diberikan oleh Kantor Pusat. 

Penulisan difokuskan pada ruang lingkup analasis strategi yang dilakukan oleh 

Kantor Cabang dalam mencapai tujuan perusahaan yang meliputi : 

1. Perencanaan strategi atau  Business Plan yang dilakukan oleh PT. Bank 

BNI (Persero) Tbk KCU Rawamangun pada tahun berjalan. 

2. Data lingkungan internal seperti struktur organisasi, jumlah SDM, kondisi 

Kantor Cabang Utama dan Kantor Layanan, dan perkembangan 

penghimpunan dana masyarakat dalam tiga tahun terakhir dan target untuk 

tahun 2006. 

3.  Data lingkungan eksternal seperti tingkat persaingan antar bank di wilayah 

Rawamangun dan sekitarnya, kondisi perekonomian, serta PRDB wilayah 

Jakarta Timur 

 

 

 

 

 




