
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sektor Perbankan yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi 

hingga kini masih menjadi pembicaraan hangat berbagai kalangan. Di 

samping karena merupakan lahan bisnis yang banyak keterkaitan dengan 

bidang lainnya, sektor ini juga senantiasa menjadi alat pengendali di 

bidang ekonomi khususnya sektor moneter. Dilihat dari sisi kebijaksanaan, 

deregulasi perbankan yang digulirkan sejak Oktober 1988 telah 

memberikan dampak yang sangat luas baik bagi pertumbuhan dunia 

perbankan maupun pertumbuhan kegiatan ekonomi. Namun bersamaan 

dengan itu, ekses lain segera benunculan seperti kurang sehatnya 

operasional bank yang ditandai dengan praktek - praktek spekulasi dan 

meningkatnya jumlah kredit macet yang diwarnai dengan kolapsnya 

beberapa bank. 

Di sisi lain, sebagai akibat meningkatnya ekspansi kredit perbankan 

di masa lalu yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang 

dan jasa mendorong meningkatnya laju inflasi sehingga suhu 

perekonomian cenderung memanas. Hal ini nampaknya masih dirasakan 

hingga saat ini, sehingga otoritas moneter masih sangat hati-hati dalarn 

mengendalikan keseimbangan moneter. Sedangkan dampak deregulasi 

perbankan yang digulirkan sejak Oktober 1988 tercermin dengan semakin 
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banyaknya jurnlah bank dan kantor bank di Indonesia, tercltarna Bank 

Urnurn Swasta Nasional. Jurnlah perusahaan bank, tidak termasuk Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR), pada sebelurn Pakto hanya 112 buah dengan 

jurnlah kantor bank sebanyak 1.728 buah. Jurnlah tersebut, pada akhir 

tahun 1994 telah meningkat masing-masing rnenjadi 236 dan 4.688 buah. 

Ini berarti setiap tahun dibentuk rata-rata 25 perusahaan bank baru yang 

rnencakup 592 kantor bank baru. Sebagian besar bank baru itu adalah 

bank urnurn swasta nasional, yang naik dari 63 perusahaan bank dengan 

jurnlah kantor bank 559 buah pada akhir tahun 1988 rnenjadi rnasing- 

rnasing 150 dan 2.983 buah pada akhir tahun 1996. Keadan ini terjadi 

sebagai akibat kebijaksanaan Pernerintah dibidang Perbankan (Pakto 

1988), yang rnernberikan kernudahan dalarn rnendirikan suatu bank, 

sehingga banyak bank turnbuh dengan subur. 

Akibat langsung dari kenaikan jurnlah perusahaan dan kantor 

cabang bank itu adalah tirnbulnya persaingan antar bank yang arnat ketat. 

Dalarn ha1 ini, yang arnat rnenderita adalah bank-bank rnilik Pernerintah, 

yang tadinya terbiasa dengan proteksi dan subsidi dari Pernerintah. Hal ini 

dapat dilihat dari sernakin berkurangnya peranan bank Pernerintah dalarn 

pernberian kredit dan pengurnpulan dana dari rnasyarakat. Jurnlah bank 

Pernerintah tidak bertambah, yaitu tetap 7 buah, tapi jurnlah kantor 

cabangnya rneningkat dari 815 buah rnenjadi 998 buah pada akhir tahun 

1996. Peningkatan jurnlah perusahaan dan kantor bank swasta nasional 

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



jauh lebih cepat dari yang dialami oleh bank Pemerintah. Pada tahun 1988 

hanya ada 63 perusahaan bank umum nasional yang seluruhnya memiliki 

559 kantor bank. Pada akhir tahun 1996, jumlah itu masing-masing telah 

menjadi 160 dan 2.983 buah. Peningkatan jumlah perusahaan bank asing 

dan campuran juga amat cepat, yaitu dari hanya 11 perusahaan dan 21 

kantor bank pada tahun 1988 menjadi 39 perusahaan dengan 78 kantor 

bank pada akhir tahun 1996. 

Kemudian sejak didirikannya pada awal tahun 1986 keberadaaan 

kantor cabang "XN", yang tidak bisa terlepas dari kantor pusatnya yang 

berada di Jakarta adalah merupakan bank milik Pemerintah. Dari tahun 

ketahun cabang tersebut rnenunjukkan peningkatan kinerja yang cukup 

berarti baik dari sisi asset, pengumpulan dana dari masyarakat berupa 

giro,tabungan dan deposit0 serta dalam pemberian kreditnya. 

Perkembangan kinerja yang cukup baik ini antara lain disebabkan oleh 

dukungan masyarakat yang cukup tinggi mengingat bank milik Pemerintah 

adalah cukup aman bagi masyarakat untuk menyimpan dananya 

dibandingkan dengan bank milik swasta nasional. Hal ini menunjukkan 

bahwa awal dari salah satu sebab mengapa, bank "XN" didirikan dikota ini 

adalah karena kota tersebut terrnasuk daerah agribisnis dan agrowisata 

yang mempunyai prospek cukup baik dimasa mendatang. Disamping 

daerah ini sebagai agribisnis dan agrowisata masih relatif dekat dengan 

pusat beredarnya uang yaitu lbukota negara, sehingga banyak investor 
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dalam negeri maupun luar negeri yang menanamkan investasinya 

didaerah ini. Maka inilah salah satu factor penting, pemilihan lokasi kantor 

cabang menjadikan bank perlu banyak pertimbangan dalam 

merencanakan pengembangan jaringannya, karena disamping lokasi 

kantor merupakan faktor penting bagi bank untuk memasarkan produk dan 

jasa-jasanya kepada masyarakat luas, juga dijadikan sarana membina , .  
8 , .  

hubungan baikdenganpara nasabahnya. L AI' 

#I I 

A'.,, 

Perkembangan usaha cabang "XN" selama 4 tahun terakhir yang 

dapat dilihat dari neraca rugi laba rnenunjukkan peningkatan Asset rata- 

rata 33,02 % pertahun. Jika pada tahun 1995 Asset sebesar Rp 

14.337,37 juta pada tahun1998 Asset mencapai Rp 44.202,60 juta. Pada 

tahun 1995 Cabang memperoleh laba sebesar Rp 90.21 juta, sedangkan 

pada tahun 1998 mencapai laba sebesar Rp 364.84 juta. Penghimpunan 

dana dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito masing-masing 

sampai dengan posisi akhir 1998 adalah sebesar Rp 4.530,22 juta, Rp 

9.716.2 juta dan Rp 26.956,00 juta. Sedangkan kredit yang telah 

disalurkan sampai dengan akhir 1998 mencapai Rp 13.918,OO juta. Jika 

melihat kondisi penghimpunan dana masyarakat yang telah dicapai pada 

akhir-akhir ini khususnya deposito, cukup menggembirakan. Hal ini 

disebabkan adanya kebijaksanaan pemerintah yang memberikan tingkat 

suku bunga deposito yang cukup tinggi, bahkan merupakan suku bunga 

tertinggi disepanjang sejarah perbankan Indonesia selama dekade tiga 
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dasa warsa terakhir ini, yaitu sebesar 65 % per tahun untuk deposit0 

berjangka 1 bulan. 

B. ldentifikasi Masalah 

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini 

antara lain sebagai berikut : 

1. Penetapan harga kredit pada Cabang Bank "XN" dilakukan oleh Kantor 

Pusatnya. 

2. Kondisi operasional Cabang Bank " X N  berbeda dari kondisi 

operasional secara konsolidasi diseluruh Kantor Cabng dan Kantor 

Pusatnya. 

3. Formulalrumusan penetapan harga kredit yang sama dengan yang 

ditetapkan oleh Kantor Pusat akan terdapat perbedaan harga kredit riil 

dengan harga kredit yang ditetapkan oleh Kantor Pusatnya. 

C. Perurnusan Masalah 

Penetapan harga kredit pada Cabang Bank "XN" ditetapkan oleh 

Kantor Pusatnya, sedangkan antara kondisi operasional Cabang dengan 

kondisi operasional secara konsolidasi dari seluruh Kantor Cabang dan 

Kantor Pusatnya ( yang dijadikan sebagai dasar dalam penetapan harga 

kredit oleh Kantor Pusat) ada perbedaan, sehingga dengan menggunakan 

formulalrumusan yang sama maka akan ada perbedaan harga kredit riil 

atas dasar kondisi Cabang Bank "XN" sendiri dengan harga kredit yang 
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ditetapkan oleh Kantor Pusat. Dalam penetapan suku bunga pinjaman 

perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor harga kredit dengan 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Penelitian terhadap besarnya biaya dana dan biaya kredit riil yang 

diperoleh berdasarkan data cabang yaitu dengan cara : 

a. Menilai kewajaran atas hargaltingkat bunga yang ditawarkan kepada 

nasabah dana maupun nasabah kredit. 

b. Menilai usaha Cabang Bank "XN" dalam menekan resiko 

penghimpunan dana dan penyaluran kreditnya. 

c. Meneliti tingkat kebutuhan dan kemampuan serta perilakulkarakter 

nasabahnya agar bank dapat menekan resiko dalam 

usahalberoperasi. 

2. Harga dana dan harga jual kredit serta Anggaran Pendapatan & 

Rencana Kerja (APRK) cabang Bank " X N  ditetapkan oleh Kantor 

Pusat, dimana sumber data yang digunakan oleh Kantor Pusat 

berdasarkan data konsolidasi operasional Kantor Pusat dan semua 

Kantor Cabangnya. Namun karena adanya perbedaan kondisi 

operasional setiap cabang (antara cabang yang satu dengan lainnya), 

maka perlu dilakukan penelitian apakah ada perbedaan antara 

kebijakan penetapan harga (khususnya harga jual kredit ) yang 

ditetapkan oleh Kantor Pusat dengan harga jual riil yang dihitung 

cabangnya, dimana dalam perhitungan harga jual riilnya dilakukan 
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dengsn menggunakan formula (rumus) dan target APRK yang 

ditetapkan oleh Kantor Pusatnya. 

3. Guna menunjang perkembangan operasional Kantor Cabangnya, perlu 

dilakukan penelitian terhadap kemungkinan diberikan kewenangan 

kepada manajemen Kantor Cabang untuk menetapkan harga jual kredit 

yang berbeda dengan yang ditetapkan oleh Kantor Pusatnya. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan dasar atau patokan dalam menentukan besarnya 

harga jual dana yang dimiliki bank melalui pemberian kredit. Dengan 

penentuan harga jual dana (suku bunga kredit ) yang tepat maka 

pendapatan usaha bank yang berasal dari bunga pinjaman dapat 

dioptimalkan. 

2. Dari perhitungan Lending Rate (Pricing Loan) ini diharapkan dapat 

digambarkan perhitungan yang logis dan mendekati kebenaran I 

ketepatan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada sehingga dapat 

mernberikan pedoman suku bunga pinjaman ( Lending Rate ) yang 

tepat. 

E. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan 

pihak-pihak terkait, antara lain : 
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1. Pengembangan llmu Pengetahuan. 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan studi, 

khususnya dibidang manajemen keuangan dan perbankan, sehingga di 

masa yang akan datang diperoleh pola dan kerangka inovasi 

pengelolaan kinerja cabang yang baik, terutarna yang berkaitan dengan 

kebijaksanaan penetapan harga kredit atau tingkat suku bunga 

pinjaman di Bank "XN". 

2. Pengembangan Untuk Bank "XN" 

Hasil penelitian ini diharapkan secara langsung dapat memberikan 

masukan kepada Bank "XN" dalam menetapkanlmerumuskan 

ketentuan tingkat suku bunga kredit bagi kantor cabangnya. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup Penelitian meliputi : 

1. Penentuan kebijaksanaan pemberian dan penetapan harga kredit 

cabang. 

2. Peneltian ini dibatasi pada kondisi internal perusahaan dan faktor 

dominan yang mempengaruhi kebijakan manajemen cabang 

3. Penelitian ini terbatas pada tahap pemecahan masalah dan 

pemberian saran terhadap tata cara kebijaksanaan penetapan tingkat 

suku bunga kreditnya, sedangkan aplikasinya diserahkan kepada 

pihak rnenajemen perusahaan. 
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