
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Industri perbankan pada abad 21 dihadapkan pada kombinasi tekanan yang 

belum pernah terjadi sebelumnya. Persaingan dalam industri perbankan meningkat 

dengan bertambahnya pendatang baru yang mampu menargetkan segmen pasar 

yang secara tradisional dilayani oleh bank. Bank yang mampu bertahan adalah 

bank yang memiliki keunggulan kompetitif yang unik. Persaingan bukan hanya 

regional atau nasional, tapi global. Disamping itu semua, kemajuan tehnologi 

secara fundamental mengubah bagaimana sifat informasi dibuat, diproses dan 

disampaikan – hal ini sangat penting sebagai dasar pertimbangan apa yang bank-

bank harus lakukan. Dibutuhkan kemampuan beradaptasi dan cara pandang yang 

fleksibel dalam bisnis perbankan dalam menghadapi tantangan ini. dan konsep 

"kekuatan insidental" bank nasional yang memungkinkan kegiatan diizinkan 

sesuai dengan kekuatan mereka untuk berkembang bersama dalam bisnis 

perbankan (Williams et al. 1997) 

Persaingan antar bank dapat terjadi karena perebutan sumber daya yang 

produktif seperti giro, tabungan, deposito dan penyaluran kredit, kompetisi dalam 

upaya menarik nasabah sebanyak – banyaknya dengan berbagai hadiah dan 

program promosi, produk dan jenis layanan baru yang didukung dengan 

perkembangan tehnologi yang mampu menekan biaya produksi dan distribusi 

(Widyastuti dan Armanto 2013). 

Dalam dekade terakhir, penelitian mengenai tingkat kompetisi perbankan 

tidak hanya berhenti pada teridentifikasinya persaingan. Bahasan mengenai 

bagaimana dampak kompetisi terhadap kinerja bank menjadi topik penelitian yang 

menarik (Hafidz et al. 2013).  

Schaeck dan Čihák (2008) berpendapat bahwa kompetisi antarbank mampu 

berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan melalui transmisi efisiensi. Dalam 

penelitiannya, dilakukan pengujian terhadap dua hipotesis, yakni The Competition 

Efficiency Hypothesis dan The Competition-Inefficiency Hypothesis. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa hipotesis pertama dapat dibuktikan, artinya 

kompetisi mampu menstimulasi bank menjadi lebih efisien dengan menciptakan 

harga yang kompetitif atau sama dengan marginal cost pada pasar persaingan 

sempurna. Boot dan Schmeijts (2005) berpendapat bahwa Korelasi negatif antara 

tingkat kompetisi dan efisiensi berdasarkan The Competition-Inefficiency 

Hypothesis dapat terjadi pada struktur perbankan dengan tingkat persaingan yang 

tinggi, loyalitas nasabah cenderung menurun sehingga hubungan antara nasabah 

dan bank menjadi kurang stabil dan lebih bersifat jangka pendek. Kondisi yang 

demikian selain dapat memicu munculnya permasalahan asymmetric information, 

juga menstimulus bank agar lebih fokus dan banyak mengeluarkan biaya pada 

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas nasabah. 

Kalangan perbankan di Indonesia sedang sibuk memikirkan produktivitas 

kantor-kantor cabangnya karena pada era digital saat ini nasabah semakin jarang 

berkunjung ke kantor cabang sementara jumlah jaringan kantor bank terus 

bertambah. Banyak kantor cabang sepi pengunjung karena nasabah lebih suka 

bertransaksi melalui saluran elektronik seperti ATM, mobile banking maupun 
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internet banking dan melambatnya pertumbuhan kredit selama 3 tahun terakhir 

(2013 – 2015) di Indonesia telah menekan pendapatan industri perbankan yang 

75% nya masih disumbang oleh pendapatan bunga. Setelah melewati musim 

kering likuiditas, ada dua tantangan yang kini dihadapi bank-bank di Indonesia 

yaitu pertama, terus merangkaknya NPL dari 2.48% tahun 2015 menjadi 2.87% 

per Februari 2016. Kedua yaitu melonjaknya biaya operasional (Overhead Cost) 

yang ditanggung bank-bank karena ada periode dimana bank-bank berlomba 

memperluas saluran distribusi (delivery channel) terutama jaringan kantor fisik 

yang membutuhkan investasi dan menimbulkan biaya operasional yang lebih 

besar. Pada tahun 2015 ditengah kelesuan kredit perbankan, jaringan kantor masih 

bertambah 226 kantor menjadi 32.963 kantor. Sebelumnya pada kurun waktu 

2007 sd 2014 jumlah kantor bank bahkan sudah naik lebih dari dua kali lipat 

(Karnoto 2016). 

Pada tanggal 27 Desember 2012 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan  

Bank Indonesia (PBI) No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan 

Kantor Berdasarkan Modal Inti. Dalam PBI tersebut Bank Indonesia mewajibkan 

setiap Bank Umum yang beroperasi di Indonesia apabila akan melakukan 

ekspansi pembukaan jaringan kantor baru maka harus disesuaikan dengan Alokasi 

Modal Inti yang dimiliki dan jenis kegiatan usaha yang dijalankan juga harus 

berdasarkan besarnya Alokasi Modal Inti yang dimiliki disesuaikan dengan 

kelompok BUKU dan tingkat kesehatan bank serta maksimal BOPO yang 

dipersyaratkan. Dengan adanya PBI tersebut membawa konsekuensi bahwa bank 

semakin tidak mudah untuk melakukan pembukaan jaringan kantor baru jika 

dibandingkan sebelumnya adanya PBI tersebut. Bank yang memiliki modal yang 

mencukupi saja yang dapat melakukan ekspansi pembukaan jaringan kantor baru  

sehingga apabila bank tidak memiliki modal yang memadai maka harus 

menambah modal terlebih dahulu (BI 2012).  

DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis memiliki jumlah dana 

masyarakat  terbesar di Indonesia sehingga menjadi tempat perebutan antar bank. 

Pada tahun 2015 jumlah dana masyarakat di DKI Jakarta sebesar Rp. 2.090 trilyun 

merupakan 48.21% dari total dana masyarakat yang dihimpun di Indonesia 

sedangkan jumlah kantor bank yang beroperasi di DKI Jakarta sebanyak 4.056 

kantor bank. Bank BTN memiliki jumlah kantor di wilayah DKI Jakarta sebanyak  

150  Kantor meliputi Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas 

atau 3.70% dari total kantor bank. Dengan banyaknya jumlah kantor tersebut 

diperlukan evaluasi terhadap produktivitas  kantor yang dimiliki dan strategi yang 

tepat dalam pengelolaannya. Keberhasilan dalam strategi pengelolaan kantor di 

wilayah DKI Jakarta menjadi salah satu tolok ukur yang sangat penting dalam 

memenangkan persaingan perbankan khususnya dalam penghimpunan dana 

masyarakat.  

Tabel 1 memperlihatkan bahwa bank Swasta Nasional masih mendominasi 

penghimpunan dana simpanan nasabah, disusul Bank Pemerintah kemudian Bank 

Asing dan Campuran. Sedangkan market share bank BTN selama tahun 2011 – 

2015 menunjukkan peningkatan. 
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Tabel 1 Simpanan Masyarakat & Market Share per Kelompok Bank di  wilayah  

DKI Jakarta 

Kelompok Bank 2011 2012 2013 2014 2015 

Perkembangan DPK per 

Kelompok Bank (Milyar Rp) 
     

Bank Pemerintah (*) 

     

468.377  

     

522.977  

     

568.913  

     

709.615  

     

753.930  

bank Swasta Nasional 

     

675.213  

     

792.027  

     

918.712  

  

1.002.033  

  

1.068.985  

Bank Asing & Campuran 

     

197.083  

     

223.631  

     

261.518  

     

250.527  

     

265.834  

Bank Perkreditan Rakyat 
            
822  

         
1.062  

            
983  

         
1.103  

         
1.430  

PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero)Tbk 

       

30.275  

       

35.506  

       

38.051  

       

50.626  

       

62.945  

Jumlah (Rp & valas) 
  
1.341.495  

  
1.539.697  

  
1.750.126  

  
1.963.278  

  
2.090.179  

Perkembangan Market Share 

per Kelompok Bank (%) 
     Bank Pemerintah (*) 34.91 33.97 32.51 36.14 36.07 

bank Swasta Nasional 50.33 51.44 52.49 51.04 51.14 

Bank Asing & Campuran 14.69 14.52 14.94 12.76 12.72 

Bank Perkreditan Rakyat 0.06 0.07 0.06 0.06 0.07 

PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero)Tbk 

2.26 2.31 2.17 2.58 3.01 

Catatan : (*) termasuk BPD 

Sumber : Bank Indonesia, internal bank 

 Sejak tahun 2010 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk gencar untuk 

melakukan pembukaan Kantor Kas baru guna mendukung kebijakan perusahaan 

untuk meningkatkan penghimpunan dana masyarakat. Masalah yang dihadapi 

dalam pengelolaan Kantor Kas adalah masih banyak Kantor Kas di DKI Jakarta 

yang belum menunjukkan kinerja yang diharapkan. Terlihat pada gambar 1, masih 

banyak Kantor Kas di wilayah DKI Jakarta belum mencapai tingkat Break Event 

Point (BEP). 

        
       Sumber : Internal bank 

Gambar 1 Persentase BEP Kantor Kas tahun 2015 
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Hal ini menandakan bahwa belum semua Kantor Kas yang beroperasi di 

DKI Jakarta telah menjalankan bisnis secara optimal. Analisa tingkat efisiensi 

terhadap Kantor Kas PT. Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk menjadi hal yang 

sangat penting untuk mengukur apakah seluruh faktor input yang digunakan telah 

memberikan hasil output yang optimal. Dengan kondisi persaingan perbankan 

yang semakin kompleks, Regulasi Bank Indonesia yang mensyaratkan pemenuhan 

Alokasi Modal Inti (AMI) untuk pembukaan jaringan kantor baru mengharuskan 

bank BTN untuk melakukan upaya-upaya lebih baik guna mengoptimalkan 

pengelolaan Kantor Kas yang dimiliki dengan memperhatikan faktor internal dan 

eksternal yang dapat mempengaruhi kinerjanya.  

 

Perumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat efisiensi Kantor Kas PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk di wilayah DKI Jakarta dan tingkat efisiensi Kantor Kas pada lokasi yang 

berbeda.. 

2. Apakah biaya sewa gedung, biaya tenaga kerja, biaya operasional lainnya, 

kompetensi kepala kantor kas dan lokasi kantor kas mempengaruhi tingkat 

efisiensi Kantor Kas PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di wilayah 

DKI Jakarta. 

3. Bagaimana merumuskan kebijakan manajerial dalam rangka mendukung 

peningkatan kinerja efisiensi kantor kas di DKI Jakarta.  

 

Tujuan Penelitian 

1. Mengukur tingkat efisiensi Kantor Kas PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk di wilayah DKI Jakarta dan tingkat efisiensi Kantor Kas pada lokasi yang 

berbeda. 

2. Mengetahui pengaruh biaya sewa gedung, biaya tenaga kerja, biaya 

operasional lainnya, kompetensi kepala kantor kas dan lokasi kantor kas 

terhadap tingkat efisiensi Kantor Kas PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk di wilayah DKI Jakarta.  

3. Merumuskan kebijakan bagi manajemen untuk mendukung peningkatan 

kinerja efisiensi Kantor Kas di wilayah DKI Jakarta. 

 

 

Manfaat Penelitian 

1. Dapat mengidentifikasi tingkat efisiensi Kantor Kas PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk di DKI Jakarta dan mengetahui tingkat efisiensi  Kantor 

Kas pada lokasi yang berbeda. 

2. Merekomendasikan suatu kebijakan manajerial dalam melakukan evaluasi 

kinerja Kantor Kas PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di DKI Jakarta. 

3. Untuk memperkaya khasanah  ilmu pengetahuan khususnya terkait 

pengelolaan Kantor Kas pada Lembaga Perbankan.    
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Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur efisiensi teknis pada 112 Kantor Kas 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di wilayah DKI Jakarta pada tahun 

2013 – 2015 dan mengukur serta membandingkan efisiensi teknis kantor kas pada 

lokasi yang berbeda . Efisiensi teknis merupakan kombinasi antara kapasitas dan 

kemampuan unit ekonomi untuk memproduksi sampai tingkat output maksimum 

dari jumlah input dan tehnologi. Mendifinisikan output sebagai jumlah dari akun-

akun deposit atau dari transaksi - transaksi terkait. Perhitungan efisiensi 

menggunakan pendekatan produksi yaitu  Kantor Kas sebagai produser dana 

masyarakat dengan orientasi maksimalisasi output. Kinerja yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kinerja efisiensi dan tidak termasuk pengukuran efektivitas 

kerja pada kantor kas di wilayah DKI Jakarta. 

Untuk mengetahui pengaruh  penggunaan sumber daya yang tercermin pada 

biaya sewa gedung, biaya tenaga kerja, biaya operasional lainnya serta 

kompetensi kepala kantor kas dan lokasi kantor kas terhadap tingkat efisiensi 

kantor kas di wilayah DKI Jakarta digunakan data cross section yaitu data tahun 

2015 dengan pertimbangan bahwa program seleksi profesional hire baru berjalan 

awal tahun 2015 sebagai pengganti kepala kantor kas dari reguler yang dianggap 

kurang berprestasi.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Kerangka Teoritis 

Jaringan Kantor Bank 

Definisi  Jaringan Kantor menurut (OJK 2016) adalah : 

1. Kantor Bank di Dalam negeri yang meliputi Kantor Cabang, Kantor wilayah 

yang melakukan kegiatan operasional, kantor cabang pembantu, kantor 

fungsional yang melakukan kegiatan operasional, dan/atau kantor kas 

2. Kantor Bank di Luar Negeri  yang meliputi kantor cabang, kantor perwakilan 

dan/atau jenis kantor lainnya di luar negeri. 

Sedangkan definisi Kantor Kas menurut (BI 2011) adalah kantor bank yang 

melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana 

kantor kas tersebut melakukan usahanya, termasuk memberikan pelayanan kepada 

nasabah baru. 

 

Kinerja  

Kinerja adalah sesuatu yang ditampilkan oleh seseorang atau suatu proses 

yang berkaitan dengan tugas kerja yang ditetapkan.  Kinerja bukan ujung terakhir 

dari serangkaian sebuah proses kerja tetapi tampilan keseluruhan yang dimulai 

dari unsur kegiatan input, proses, output dan bahkan outcome.  Ukuran kinerja 

pada dasarnya adalah kualitas. Unsur nilai kualitasnya bisa meliputi aspek 

keefiktifan, efisiensi, kecermatan (accuracy), keawetan (durable), kecocokan 

(relevance), mengesankan (impressive), pemenuhan terhadap standar dll (Amir 

2015). 
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