
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti diketahui bahwa semenjak deregulasi perbankan diluncurkan, yaitu

bermula dari paket kebijaksanaan Oktober 1988 (yang kemudian populer dengan

sebutan PAKTO 88) kemuelian disusul dengan paket - paket kebijaksanaan dibidang

moneter lainnya, perkembangan bisnis perbankan di Indonesia turnbuh dengan

pesatnya. Indikasi itu bisa dilihat dengan meningkatnya jumlah bank eli Indonesia,

dimana pasca sebelum Pakto 88 jumlah bank hanya terbilang puluhan saja, namun

setelah Pakto 88 jumlahnya mencapai ratusan bank, yaitu saat ini mencapai +/- 222

bank. Jumlah tersebut masih belum termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), atau

lembaga keuangan lainnya seperti Multi Finance, Leasing, dsb. Konsekuensi logis

akibat jumlah pertumbuhan bank yang luar biasa pesatnya adalah timbulnya

persaingan yang sangat ketat (complicated) pada bisnis bank.

Khususnya disektor perkreditan, dalam persaingan yang sangat ketat, bank

dituntut tidak saja hanya sekedar memproses kredit dengan cepat dan praktis, tetapi

lebih dari itu bank juga dituntut untuk dapat memberikan suku bunga yang lebih

menarik dari pesaingnya untuk memenangkan kompetisi.

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



Tabel 1. Jumlah Kantor Bank di Indonesia 1994/1995 - 1997/1998

Kelompok Bank Tahun
'74/ '7';) '7';)/'76 '76/'77 ':Ii /':11'>

0 BUSN 166 165 162 144

0 BU Pemerintah 7 7 7 7

0 BPD 27 27 27 27

0 Bank Asing/ 40 41 41 44

Campuran

TOTAL 240 240 237 222

Sumber : Kompas 13 April '98

Para nasabah apalagi nasabah yang masuk dalam kategori pengusaha besar

dan mempunyai kredibilitas yang baile, umurnnya sangat sensitif terhadap suku

bunga. Disamping mempunyai banyak hubungan dengan bank, juga diperebutkan

oleh bank. Ia dengan leluasa dapat memilih bank yang menurutnya memberikan

keuntungan. Ia juga kadangkala mempunyai altematif sumber pembiayaan lainnya

diluar bank yang lebih rendah suku bunganya dibandingkan kredit bank, misalnya

bermitra dengan pengusaha besar lainnya, menjual surat berharga (Promissory note

atau Commercial paper), menerbitkan obligasi, convertible bond atau dengan

menjual sebagian kecil saharnnya (right issue atau go public).

Melihat keadaan yang demikian maka bank dituntut untuk dapat mengkalkulasikan

suku bunga kreditnya dengan cermat agar memperoleh suku bunga kredit yang

relatif lebih rendah atau kompetitif dipasar.
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Secara umum perhitungan suku bunga kredit dipengaruhi oleh suku bunga

Dana Masyarakat (Prime Cost) dan biaya Overhead dari bank itu sendiri. Untuk

suku bunga dana masyarakat, tinggi rendahnya sangat ditentukan oleh pasar. Dalarn

kondisi persaingan yang ketat, bank dituntut untuk menentukan suku bunga dana

masyarakat yang menguntungkan. Atas dasar hal tersebut maka bank dalarn

menghitung suku bunga kreditnya hanya dapat memanage atau mengkontrol biaya

Overheadnya.

Da!arn perhitungan suku bunga kredit yang biasa dilakukan oleh Bank, biaya

overhead dibebankan secara keseluruhan dalarn produk, dimana perhitungannya

dikorelasikan dengan volume kredit atau aktiva produktif. Untuk bank yang

mengeluarkan beberapa produk kredit (seperti kredit korporasi, kredit usaha kedl

atau kredit konsumsi), pola perhitungan biaya overhead seperti diatas jelas tidak

menguntungkan, karena bisa teIjadi produk yang menggunakan sumber daya

sedikit menanggung beban biaya overhead yang sarna besarnya dengan produk

yang menggunakan sumber daya yang banyak. Dan pada akhirnya bisa juga teIjadi

produk yang seharusnya suku bunga kreditnya lebih rendah menjadi tinggi, atau

sebaliknya. Contoh kasus yang menarik yang berkaitan dengan hal tersebut adalah

adanya anggapan dikalangan perbankan bahwa biaya untuk proses kredit usaha

kecil lebih besar dari biaya untuk proses kredit korporasi. Oleh karena itu suku

bunga untuk kredit usaha keci! umumnya lebih besar dari kredit korporasi. Dan toh

walaupun suku bunganya lebih besar, pendapatan nominal dari kredit usaha kecil

tetap lebih rendah dari pada kredit korporasi. Tetapi apakah memang benar bahwa
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biaya lUltuk proses kredit usaha kecil itu lebih besar dari pada biaya lUltuk proses

kredit korporasi. Artinya apakah swnber daya yang digooakan lUltuk proses kredit

usaha kecil itu lebih besar dari pada kredit korporasi. Untuk menjawab hal tersebut

maka upaya yang terbaik adalah overhead tidak dibebankan secara keseluruhan

dalam seluruh produk, tetapi biaya overhead dialokasikan ke masing-masing produk

proporsional berdasarkan penggooaan sumber dayanya.

AB Costing (Activity Based Costing) merupakan sistem aklUltansi yang mungkin

dapat mengatasi pembebanan biaya overhead kepada masing-masing produk dengan

akurat. Karena AB Costing merupakan sistem aklUltansi yang berorientasi kepada

aktivitas, yaitu melacak biaya pada berbagai aktivitas kemudian

menghubungkannya pada berbagai produk. Sehingga pembebanan biaya overhead

kepada masing-masing produk betul-betul sesuai dengan sumber daya yang

digooakan untuk menghasilkan produk tersebut.

B. Perumusan Masalah

Beberapa waktu terakhir ini kita sering mendengar berita baik dimedia

elektronik (TV, Radio) dan dimedia masa (koran, majalah) tentang adanya bank 

bank yang mengalami kesulitan bahkan sampai dilikuidasi. Kalau kita menarik

benang merah dari bank-bank yang mengalami kesulitan tersebut, maka umumnya

atau sebagian besar kesulitan itu berasal dari kredit bermasalah. Bila kita ibaratkan

tubuh manusia maka kredit merupakan jantlUlgnya, oleh karena itu bila suatu bank

mengalami kredit bermasalah yang besar, maka periahan namun pasti bank tersebut
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akan mengalami kesulitan, sebab biasanya kredit bennasalah akan menyebabkan

pula masalah lainnya seperti rentabilitas usaha, sulitnya likuiditas, kurangnya modal

dan pada akbimya seluruh kinerja bank menjadi terganggu.

Dari uraian diatas, leita dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya kredit

itu berbadapan dengan resiko. Oleh karena itu bank didalam menyalurkan kredit

dituntut untuk bersikap bati-hati (prudential). Untuk itu bank harus melakukan

evaluasi usaha atas setiap pennohonan kredit yang diterimanya. Persoalannya

proses mengevaluasi atau menganalisa suatu kredit bagi bank bukanlah hal yang

mudah. Bank sebenarnya awam terbadap bisnis yang diajukan nasabah

potensialnya, karena urnumnya bank hanya menguasai kulitnya saja, sementara

teknis, liku-liku, trik-trik atau bahkan opportunity dan potential risknya, bank

kurang atau bahkan tidak menguasai. Persoalan menjadi lebih berat lagi manakala

bank dituntut untuk memproses setiap pennohonan kredit yang diterimanya dalam

waktu yang relatif cepat, karena tuntutan persaingan bisnis bank semakin tajam.

Konsep Line of Business (LoB) merupakan alternatif yang dipilih oleh

Bank Bukopin guna mengantisipasi situasi atau kondisi yang teIjadi diatas. Dalam

konsep LoB, Bank Bukopin tidak memasuki semua bisnis yang ada, tetapi hanya

mernilih bisnis tertentu saja (segmen) yang diyakininya mempunyai prospek yang

baik dimasa depan (fokus). Kemudian Bank Bukopin mengharuskan pada seluruh

Account Officer (pembina kredit atau sering disebut dengan istilah NO) untuk

betul-betul menguasai bisnis yang dipilihnya tersebut diatas. Misalnya bisnis

automotif, maka AlO harus menguasai mulai dari bisnis pabrik, dealemya,
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karoserinya, onderdilnya, bengkel sampai dengan bisnis jual beli mobil bekasnya.

Jelasnya, bahwa Bank Bukopin mengbendaki agar AlO menjadi ahli terhadap bisnis

nasabah potensialnya. Karena dengan keaWiannya AlO dapat melihat opportunity

maupun resiko dari bisnis nasabah potensialnya. Dengan keaWiannya AlO juga

dapat memberikan pelayanan yang cepat dalam proses kredit, sesuatu yang dituntut

lebih oleh nasabah dalam persaingan yang ketal.

Pada saat ini Bank Bukopin merniliki 14 loB dimana setiap LoB dipimpin

oleh seorang Group Head Business. Adapun LoB yang ada saat ini adalah sbb :

I. LoB I, yaitu meliputi bisnis Financial Institution dan Kehutanan .

2. LoB II, yaitu meliputi bisnis Konstruksi, Real Estate, Property dan Konsultan

Jasa Konstruksi.

3. LoB III, yaitu meliputi bisnis Hotel, Restaurant dan Pariwisata.

4. LoB IV, yaitu meliputi bisnis Minyak, Gas, Energy dan Jasa Pihak Ketiga

5. LoB V, yaitu meliputi bisnis Telekomunikasi, Informasi dan Elektronik.

6. LoB VI, yaitu meliputi bisnis BULOG, DOLOG dan Rekanan

7. LoB VII, yaitu meliputi bisnis Agribisnis, Makanan dan Minuman.

8. LoB VIII, yaitu meliputi bisnis Kesehatan.

9. LoB IX, yaitu meliputi bisnis Retail.

10. LoB X, yaitu meliputi bisnis Transportasi, Automotif.

II. LoB Xl, yaitu meliputi bisnis Pendidikan

12. LoB KUK, secara umum Line of Business KUK menangani semua segmen

bisnis, hanya plafond saja yang terbatas yaitu Rp 50.000.000,- sId Rp
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750.000.000,- diatas jumlah tersebut diserabkan kepada LoB yang ada.

13. LoB IBG, yaitu meliputi bisnis Individual yang Surnber pengernbaliannya dari

Fixed income rnisalnya profesionalloan, car loan, kredit pernilikan rurnah dsb.

14. LoB Kredit Mi/rro, pada prinsipnya sarna dengan KUK, hanya saja plafond

kreditnya dibawah dari Rp 50.000.000,- dan sasaran nasabahnya adalah

kelornpok.

Pada dasarnya kebijaksanaan LoB yang diterapkan Bank Bukopin tidak saja

bermanfaat untuk proses kredit yang relatif lebih cepat dan memperkecil Resiko

yang ditirnbulkan akibat pemberian kredit tersebut. Kebijaksanaan LoB juga

bermanfaat untuk rnembagi biaya overhead dalarn perhitungan suku bunga kredit,

sehingga setiap LoB di Bank Bukopin mernpunyai perhitungan suku bunganya

masing-rnasing agar bisa kompetitif di pasar. Persoalannya adalah dalarn pembagian

biaya overhead kepada rnasing-rnasing LoB, Bank Bukopin hanya rnenggunakan

satu dasar tolak ukur saja, yaitu biaya tenaga keIja (plant-wide rate). Para ahli

akuntansi rnengatakan bahwa rnetoda tersebut dapat rnenimbulkan distorsi, karena

perhitungan biaya overhead yang dialokasikan ke produk (LoB) hanya

menggunakan satu dasar atau patokan saja, bebannya belurn tentu proporsional

dengan konsurnsi surnber daya yang diserap produk tersebut.

Atas dasar uraian diatas maka permasalahan yang dapat dirurnuskan adalah

sebagai berikut :
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I. Apakah pembebanan biaya overhead yang dialokasikan kepada masing-masing

LoB sesuai dengan sumber daya yang dikonsumsinya.

2. Berapa besar distorsi pembebanan biaya overhead yang dialokasikan kepada

masing-masing LoB.

c. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian karni adalah :

I. Untuk mengetahui apakah pembebanan biaya overhead yang dialokasikan

kepada masing-masing LoB telah diperhitungkan secara "fair" berdasar

sumber daya yang dikonsumsinya masing-masing.

2. Untuk mengetahui perbedaan alau distorsi dalam menghitung alokasi biaya

Overhead ke masing-masing LoB, antara perhitungan Bank Bukopin

dengan perhitungan AB Costing.

3. Untuk mengetahui LoB mana yang selama ini dibebankan biaya

overheadnya tinggi namUD sebetulnya sumber daya yang dikonsumsinya

rendah dan sebaliknya.

D. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

I. Pada umumnya sistem manajemen bank yang ada di Indonesia adalah

Branch Banking System, yaitu ada kantor pusat dengan beberapa

cabangnya. Didalam operasionalnya, beberapa bank menetapkan

kebijaksanaan yang berbeda antar kantornya, misalnya ada yang khusus
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mencari dana masyarakat saja (cost centre) atau khusus menyalurkan kredit

saja (profit centre) atau bisa saja keduanya.

Pada saat ini Bank Bukopin disamping memiliki kantor pusat di Jakarta,

juga mempunyai 22 kantor cabang yang tersebar di berbagai kota eli

Indonesia. Kebijaksanaan yang di terapkan eli bank Bukopin adalab babwa

setiap kantomya baik pusat atau cabang merupakan 'bisnis unit' yang harus

menghasilkan profit (profit maker), sehingga tidak ada cabang yang bersifat

mencari dana masyarakat saja atau menyalurkan kredit saja, tetapi setiap

kantor diwajibkan untuk mencari dana dan kemuelian menyalurkannya untuk

kredit.

Dikantor pusat fungsi bisnis unit e1ijalankan oleh Group Line of Business

(GLB), sedangkan di kantor cabang fungsi bisnis unit dijalankan oleh Group

Business cabang, oleh karena itu di Bank Bukopin tidak ada istilab

Pimpinan Cabang.

Pada dasamya overhead yang timbul di Cabang merupakan beban dari pada

cabang itu sendiri, dan tentunya Group Business Cabang yang

menangungnya. Berbeda dengan overhead di Kantor Pusat, karena di kantor

pusat terdapat beberapa GLB maka Bank Bukopin membebankan biaya

overheadnya kepada masing-masing LoB tersebut. Sehubungan dengan hal

itu maka dalam penelitian ini Penulis hanya membatasi perhitungan

pembebanan biaya overhead pada ke empat belas LoB eli Kantor Pusat

dalam kaitannya dengan perhitungan suku bunga kredit.
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2. Menurut Penulis, ada perbedaan yang mendasar antara bisnis produk riil

dengan bisnis jasa perbankan. Dalam bisnis produk riil, apabila perusahaan

berhasil menjual produk pada bulan ini, maka perusahaan harus berpikir

bagaimana caranya untuk menjual produknya kembali pada bulan berikutnya

kemudian pada akhir tabun selurub produk yang teIjual tersebut

dijumJabkan. Berbeda dengan bisnis bank, apabila bank telab menyalurkan

kredit (target kredit dapat dicapai dalam satu kali proses debitur atau

beberapa kali proses debitur) maka bank tinggal berpikir bagaimana

memelihara kredit tersebut agar tetap baik dan lunas pada batas waktu yang

dipeIjanjikan.

Posisi kredit di Bank Bukopin sejak Januari sampai dengan April 1998

relatif tidak berubab dari posisi akhir tahun 1997, sedang biaya dana dan

biaya overhead terdapat perubaban. Oleh karena itu Penulis menyimpulkan

babwa rentang data Januari sampai dengan April 1998 cukup mewakili

dalam penelitian pembuatan geladikarya ini.

3. Karena rentang data yang ditetapkan adalah data Januari sampai dengan

April 1998, maka Penulis tidak mengevaluasi dan manganalisa perubaban

harga pokok penjualan suku bunga kredit diatas bulan tersebut, yang

diakibatkan karena perubahan-perubahan biaya dana masyarakat (cost of

fund) maupun biaya overheadnya sendiri. Dalam penulisan ini karni hanya

mernfokuskan kepada pola perhitungannya (metoda AB Costing), sehingga
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data yang terjadi didepan (setelah April 1998) dapat disesuaikan dengan pola

yang ada.

4. Dalam melakukan penelitian, Penulis mempunyai keterbatasan yaitu waktu

dan tenaga. Oleh karena itu dalam menetapkan biaya overhead Penulis tidak

menelusuri ulang seluruh transaksi biaya, tetapi Penulis hanya berdasar pada

biaya overhead yang telah ditetapkan perusahaan. Disamping itu dalam

menelusuri aktivitasnya, Penulis hanya berpatokan pada aktivitas yang

langsung terkait dalam proses pemberian kredit.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

I. Mengetahui lebih akurat beban overhead dari masing-masing LoB.

2. Mengetahui lebih akurat perhitungan suku bunga kredit dari masing-masing

LoB.

3. Mengetahui apakah suku bunga dari masing-masing LoB dapat bersaing di

pasar.

4. Dapat melakukan pengendalian biaya overhead agar LoB tetap mampu

memperoleh laba usaha yang memadai.

5. Bisa menjadi dasar yang lebih akurat dalam penyusunan anggaran kredit

dengan menetapkan laba tertentu dan cadangan penghapusan tertentu.
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