
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memacu pembangunan ekonomi diperlukan sumber dana

yang cukup banyak dan pihak Perbankan adaJah salah satu instrumen

yang sangat berperan dalam memobilisasi dana. Supaya tujuan tersebut

dapat tercapai dengan bail<, maka pemerintah telah mengeluarkan

deregulasi perbankan yang tertuang dalam paket-paket kebijakan

penting yang sangat relevan dengan upaya memberi peran yang lebih

besar bagi perbankan. Pada dasamya kebijakan deregulasi tersebut

wltuk memacu industri perbankan agar dapat berkembang cepat dan

besar, bersaing sehat, lebih mandiri serta effisien, sehingga membantu

pemerintaJl dalam menlliljang program-program memobilisasi dana

dalam negeri lliltuk kepentingan pembangllilan nasionaJ.

Kebijakan deregulasi perbankan tersebut memberikan hasil

yang cukup menggembirakan, yang dibuktikan dengan adanya Bank

bank bam yang semakin hari bertambah serta adanya pembukaan kantor

cabang dimana-mana. Dan dilain pihak juga menyebabkan secara

langsung maupllil tidak langsllilg dunia perbankan dibadapkan pada

persaingan yang keraslketat, bail< dalam pengumpulan dana maupllil

dalam mengelola dananya (penempatan dana daJam kredit).
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Adanya persall1gan tersebut menyebabkan dunia perbankan secara

mendasar statusnya berubah dari "Seller Market" menjadi "Buyer

Market" atau dapat dikatakan terjadi perubahan dari "Bank Oriented'

menjadi "Customer Oriented". Secara funsional bahwa kepentingan

nasabah atau calon nasabah harus mendapatkan ptioritas atau perhatian

yang sepenuhnya bukan sebaliknya, jadi Bank sifatnya bukan pasif

menunggu nasabal1 namun harus berubal1 menjadi aktif mengejar

nasabal1, tidak perduli apakah itu nasabal1 pinjaman maupun nasabal1

swnber dana. Sehingga para nasabal1 atau calon nasabal1 akan lebih

tertarik dan berhubungan dengan Bank yang dapat menyediakan dan

memberikan berbagai produk/jasa yang sangat bermanfaat dan

menguntw1gkan bagi mereka.

Banyaknya persaingan diantara Bank dalam memasarkan

produk/jasanya dengan menggunakan berbagai kegiatan promosi dalam

mencan nasabah yang bail< (nasabal1 "Profitable"), menyebabkan

nasabah yang mempunyar dana/modal besar pasti akan lebih

berorientasi kepada tinggi rendalmya harga ("Pricing") yang

ditawarkan Bank dan juga akan memilih Bank yang dapat memberikan

fasilitas-fasilitas produk atau jasa yang lebih baik dan menguntungkan

bagi mereka. Sehingga dalam hal ini nasabal1 yang mempunyai uang

atau modal akar1 tertarik kepada Bank yang menawarkan "Deposit Rate"
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yang lebih tinggi, dan bagi nasabah yang menelirna pinjaman akan

mengharapkan suku bunga ("Lending Rate") yang lebih rendah.

Dengan demikian Bank perlu menetapkan kebijakan "Pricing" yang

mampu bersaing dan meguntungkan sesuai dengan tujuan yang akan

dicapai, dan semuanya dapat terlaksana jika Bank mampu

menatalmembuat tingkat "Pricing" (harga) bail< disisi "Asset" maupun

"Liability" secara terpadu dalam mengelola dananya, sebab

bagaimanapun juga tujuan Bank adalah mencari profit (laba).

Dalam perkembangan saat ini para nasabah pemilik dana atau

modal lebih sering menanarnkan dananya berbetuk deposito ke Bank

yang memiliki deposit rate nya yang paling tinggi. Sejak bulan lanuari

tahun 1997 hingga bulan lanuari 1998 tercatat bahwa dana masyarakat

yang dihimpun dalam deposito berjangka di Bank-Bank Pemerintah

(BUMN) mengalami perubahan peningkatan yang cukup menyolok.

Pada bulan Januari sampai dengan Juli 1997, dana yang terhimpun bail<

untuk deposito berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan maupun 12

bulan relatif stabil tidak ada perbedaan yang berarti, namun dana yang

terbesar terhimpun pada deposito yang berjangka waktu 6 bulan dan 12

bulan.

Pada bulan Agustus 1997 sampai dengan Januari 1998, dana masyarakat

yang terhimpul1 pada deposito makin meningkat dibanding dengan

bulan-bulan sebelwlU1Ya, namun dana yang terbesar kebanyakan pada
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deposito berjangka dengan jangka waktu 1 dan 3 bulan, hal tersebut

tampak pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.1 : Perkembangan Dana masyarakat yang dihimpun dalam

Deposito berjangka pada Bank Persero (BUMN) pada

bulan Januari 1997 sampai dengan Januari 1998.

1 bin. 3 bIn. 6 bin. 12 bin. (Milyar)

Januari'97 4.770 3.579 12.727 11.287
Februati 4.719 3.682 12.429 11.336
Maret 4.388 3.335 12.616 10.943
April - ? ......... 3.388 12.481 II. 132) .--'-'
Mei 5.106 3.442 12.397 10.925
Juni 4.785 3.186 12.298 10.810
Juli 4.643 3.171 12.486 10.819
Agustus 8.228 6.878 10.117 9.299
September 9.088 10.655 8.147 8.051
Oktober 9.979 13.352 7.177 8.809
Nopember 14.137 12.533 6.340 10.130
Desember 14.495 10.701 5.483 11.996
Januari'98 17.016 10.235 4.664 14.105

(Swnber data: Bank Indonesia)

Peralihan penghimpunan dana masyarakat pada deposito

berjangka dari bulan Januari 1997 sampai dengan Januari 1998 tersebut

dimungkinkan karena pada bulan Januari 1997 sampai dengan Januari

1998 terdapat perubahan tingkat suku bunga. Pada bulan Januari

sampai dengan Juli 1997 suku bunga rata-rata pada Bank Umwn

sebesar 16 %, namun sejak bulan Agustus 1997 sampai dengan Januari

1998 tingkat Suh.lI bunganya meningkat menjadi rata-rata 26 % pada
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deposito dengan jangka waktu 1 bulan dan 3 bulan. Perkembangan

perubahan tingkat suku bunga tersebut tampak pada Tabel 2 berikut.

Tabel 1.2: Perkembangan tingkat suku bunga Deposito berjangka

pada Bank Umum sejak Januari 1997 sampai Januari

1998.

1 bin. 3 bin. 6 bin. 12 bin. (% per thn)

Januari'97 16.29 16.85 16.68 16.60
Februari 16.17 16.66 16.51 16.49
Maret 15.92 16.47 16.37 16.39
April 15.59 16.25 16.17 16.36
Mei 15.51 16.06 15.99 16.28
JWli 15.46 15.93 15.83 16.16
Juli 15.42 15.84 15.71 16.Q7
Agustus 27.08 21.73 15.97 16.15
September 31.84 26.22 16.37 16.42
Oktober 30.68 27.73 16.66 16.37
Nopember 27.45 26.51 16.67 16.14
Desember 25.39 23.92 16.96 15.92
Januari'98 25.65 22.86 17.30 17.19

(Sumber data: Bank Indonesia).
I

Dad data-data tersebut diatas dapat dilihat bahwa perkembangan

pengerahan dana masyarakat ke deposito berjangka sekilas

peningkatannya dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.

Bank "X" yang merupakan unit Bank korporasi dimana tujuan

utamanya adalah meningkatkan pelayanan nasabah baik nasabah dana

maupun nasabah kreditur, sehingga dalam menghadapi persaingan ketat

antar Bank pada saat kondisi kIisis moneter saat ini, dan dilain pihak

juga untuk menjaga likuiditas dananya, maka untuk menghimplm dana
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masyarakat ke dalam deposito beljangka mau tidak mau harns

disesuaikan dengan perkembangan keinginan nasabah pemilik dana

yang orientasinya kepada tinggi rendahnya tingkat suku bunganya, yaitu

antara lain dengan dikeluarkan kebUaksanaan yang salah satu caranya

dengan meningkatkan tingkat suku bunga deposito berjangkanya. Dan

tingkat suku bunga ini disesuaikan dengan tingkat suku bunga SBI

(Sertipikat Bartk Indonesia) yang dikeluarkan oleh Bartk Indonesia. Hal

tersebut karena disesuaikan dengan ketentuan pemerintah bahwa dana

dana masyarakat yang terh.irnpun dalam deposito berjangka pada Bartk

bartk umum di Indonesia di tanggung sepenuhllya oleh Pemerintah

(dalam hal ini Bartk Indonesia) jika tingkat suku bunganya tidak

melampaui ketentuan yang ditetapkan oleh Bartk Indonesia.

B. Gambaran Umum Bank "X"

Bartk "X" merupakan salah satu Bartk yang tertua di Indonesia,

didirikan pada tahun 1857 di Jakarta. Bartk "X" merupakatl Bartk umum

devisa. Sebagai Bartk umum tujuarmya melakukan tugas dan usaha di

bidatlg perbartkatl dalam arti kata seluas-luasnya untuk menunjang

pelaksanaatl pembangunan nasional dalarn rangka meningkatkan

pemerataan, pertumbul1an ekonomi datl stabilitas nasional di bidang

ekonomi kearall peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
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Bank "X" dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah

antara lain dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serra

menggwlakan teknologi perbankan yang lebih baik.

Bank "X" didukung dengan ± 200 kantor cabang yang tersebar di 90

kota didalam negeri dan 5 kantor cabang di luar negeri. Disamping itu

dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada cabang,

juga dibentuk kantor-kantor Supervisi Wilayall yang terdili dari 13

kantor Supervisi Wilayah.

Bank "X" merupakan salah satu Bank yang besar di Indonesia

yang mempwlyai komitmen memberikan jasa-jasa perbankan dan

pelayanan yang terbaik serta kepuasan dan kepercayaan yang sesuai

dengan yang diharapkan para nasabah. Untuk meningkatkan pelayanan

yang terbaik kepada nasaball, Bank "X" mendirikan beberapa kantor

cabang khusus korporasi yaitu satu di Medan, satu di Surabaya dan dua

di Jakarta yang khusus melayani dan menangani bidang korporasi.

Salah satu cabang korporasi yang terdapat di Jakarta adalah yang

berlokasi di Jakarta bagian selatan dimana kegiatan operasinya adalah

menghimpWl dana, melaksanakan transaksi perbankan lainnya dan

menyalmkan dana melalui kredit kepada nasabah besar dan inti yang

telall mencapai tingkat batasan korporasi.

Servis atau pelayanan pada cabang korporasi merupakaIl salah satu

kegiatan pelayanan kepada nasabah dalaITI rangka pembinaan dan
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pengembangan nasabah, baik nasabah dana maupun kredit yang besar

dan tergolong debitur inti.

Tugas utama Bank "X" dalam operasionalnya antara lain adalah :

a. Membantu nasabah dalam meluaskan pemasaran jangka panjang

produknya.

b. Membantu kelancaran pembayaran para relasi nasabah bersangkutan.

c. Melancarkan dan meluaskan jaringan organisasi usaha nasabal1.

d. Membantu kelancaran administrasi keuangan nasaball.

e. Membantu menyelesaikan hutang-piutang nasabah.

f. Membantu administrasi nasabah dalam W1Jsan bea dan perpajakan,

asuransi dan sebagainya.

g. Membantu nasabah dalam mengikuti gelombang bisnis usahanya

melal ui analisis pasar dan berbagai informasi yang akmat, secara

rutin.

h. Memberikan/memberitahu kepada nasabalJ mengen!ll informasi

informasi terb!ll1J ataupWl jasa-jasa perbankan yang baru dan

membantu proses transaksinya.

C. Perumusan Masalah

Kondisi moneter dan perekonom.ian Indonesia saat ini sed!lllg

memburuk seh.ingga Wltuk mempertahank!lll stabilitas moneter

pemerintall, dal!llll hal ini Bank Indonesia berupaya dengan jalan
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menekan inflasi yang selalu meningkat dan juga menempuh jalaIl

dengan kebijakan uang ketat yaitu menarik dananya dari KLBI yang

telah jatuh tempo dan menarik pula dananya yang ditempatkan di

BUlVLN. DisaITIping itu pemerintah juga melah.'Ukan kebijakan penjualan

Sertipikat Bank lndonesia (SBI) dengan tingkat suku bunga yang tinggi.

Dengan adanya pengetatan likuiditas tersebut sangat mempengaruhi

likuiditas dunia perbankan, sehingga Bank-bank mengalaIni kekurangan

dana, dilain pihak persaingan antara Bank semakin ketat dengan

banyaknya berditinya Bank-baItk baru. Untuk mengatasi ketatnya

likuiditas dan kekurangan dana, maka Bank-bank melakukan

peningkataIl suklJ bunga tabungan ataupun deposito sebagai sarana

Wltuk menghimpun dana dari masyarakat pemilik daIla.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut ada berbagai hal

yang perlu dicermati dan dibahas sebagai berikut. :

I. Kebijakan pemerintah (Bank Indonesia) dalaIn menentukan tingkat

suku bunga SBI (Sertipikat Bank Indonesia), mengakibatkan Bank

"X" dalaITI menentukan suku bunga harus disesuaikan dengan SBI

agar dana-dana masyarakat yang tersimpan di Bank "X" dapat aInaIl

dan dijamin oleh Bank Indonesia.

2. Persaingan usahaJindustri perbankan dewasa ini serta adanya krisis

moneter menyebabkan kuraIlg maksimal.nya dana yang diperoleh

Bank "X" yang mengakibatkaIl likuiditas daIlanya berkurang
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sehingga perlu dilakukan langkah-langkah positif untuk

meningkatkan perolehan dana dengan jalan meningkatkan suku

bunga deposito.

3. Kebijakan tingkat suku bunga SBI selalu beruball dan diikuti pula

dengan tingkat suku bunga deposito di Bank "X", sehingga dengan

adanya peruballan tingkat suku bunga tersebut apakah dapat

menarik animo deposan untuk menanamkan dananya di Bank "X".

Berdasarkan latar belakang permasalallan tersebut diatas, penanyaan

yang timbul adalall apakah animo deposan hanya dipengaruhi oleh

tingkat suku bunga saja, atau dipengaruhi oleh faktor laiJmya yaitu antara

lain inflasi, kurs rupiall terhadap dollar USA, kondisi ekonomi atau

kondisi politik/pemerintahan. dll

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini

beltujuan untuk :

I. MengidentifIkasi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi anuno

deposan dalam menanarnkan dananya pada deposito berjangka di

Bank "X".

2. Merumuskan langkall-langkall yang dapat diterapkan Bank "X"

khususnya dalam rangka meningkatkan penghimpwlan dana.
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Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat :

1. Mengetahui fak'tor-faktor apa saja yang sangat dominan dan signifikan

dalam mempengalUhi para deposan untuk menanamkan dananya di

Bank X.

2. Mengetahui keefektifan tingkat suku bunga deposito dalam rangka

meningkatkan penghimpunan dana masyarakat.

3. Bahan masukan bagi Bank "x" dalam memasarkan produk-produknya

dimasa yang akan datang.

4. Sebagai pengalamam bagi penulis untuk menghayati, menerapkan dan

menggunakan konsep-konsep ataupun mencerminkan teori yang

diperoleh selama proses belajar mengajar dengan keadaan sebenamya.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian khusus pada

aspek yang menyangkut pengaruh perolehan dana dalam rangka

penerbitan deposito berjangka dengan adanya kebijakan SBI dari Bank

Indonesia sejak Januari sid Juni 1998. Adapun aspek-aspek yang

diballas adalall :

1. Menganalisa aktivitas perolehan dana deposito dari deposan atau

masyarakat pemilik dana.

2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pengerahan dana

deposito dari deposan. Pengaruhnya yaitu antara lain tingkat suku
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bunga, inflasi, kurs, kondisi ekonomi (pendapatan perkapita), dan

kondisi politik/ pemerintahan.

Namun penulis hanya membatasi Animo Oeposan (dhl. Total

penerimaan dana dari deposito) sebagai variabel dependent yang hanya

dipengaruhi oleh variabel-variabel independent sebagai berikut yaitu :

Suku bunga, inflasi daerah OK.! Jakarta dan kurs rupiah terhadap dollar

USA saja, mengingat faktor-faktor :

> Kondisi ekonomi (pendapatan perkapita), data-data yang ada

dihitung hanya per tallun, sehingga tidak dapat mewakili dalam

penelitian.

>- Kondisi politik/pemerintahan, sulit untuk dijabarkan/diukur

secara kwantitatif, sehingga tidak dapat mewakili dalam

penelitian.

Atas dasar hal tersebut maka kedua faktor tersebut peneliti keluarkan

dari perhitungan penelitian.
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