
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dua dasawarsa terakhir ini sektor perbankan mengalami 

perkembangan pesat baik secara nasional maupun intemasional, sebagai akibat 

semakin meluasnya bisnis intemasional dunia usaha. Perusahaan-perusahaan 

multinasional yang membuka perusahaan-perusahaan baru diberbagai belahan 

dunia khususnya di negara berkembang, memerlukan dubngan perbankan 

y ang luas serta mempunyai jaringan intemasional 

Perkembangan yang cepat dalam bidang elektronik dan teknologi 

komputer, ketjasama ekonomi regional yang semakin luas di berbagai belahan 

dunia, munculnya inovasi-inovasi baru dalam bidang perbankan dan 

globalisasi yang semakin merambah dalam berbagai bidang kehidupan 

ekonomi memaksa mereka untuk bekerja secara lebih efisien. 

Melalui berbagai deregulasi, pemerintah telah berusaha untuk lebih 

meningkatkan efisiensi perbankan, agar lebih berperan dalam pembangunan 

nasional. Antara lain melalui paket kebijakan deregulasi perbankan 1 Juni 

1983 yang dikenal dengan non ceilingpolicy. Pokok-pokok kebijakan 1 Juni 

1983 tersebut adalah : 

- Pagu kredit (Ceiling Policy) dibebaskan, artinya setiap bank dapat 

mengadakan ekspansi kreditnya menurut pengelolaan masing-masing 

bank, asalkan bank tersebut memiliki Loanablef2Nlds yang cukup. 
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- Loanable Funds yang bersumberkan dari kredit likuiditas dari bank 

Indonesia (KLBI) dibatasi dan hanya diberikan untuk kredit-kredit 

yang bersifat prioritas. 

- Masidg-masing bank bebas menentukan tingkat bunga simpanan dan 

bunga pinjamanny a. 

Keberhasilan paket kebijakan 1 Juni 1983 dalam ha1 mobilisasi dana serta 

peningkatan efisiensi perbankan menjadi dasar dilanjutkannya deregulasi di 

bidang perbankan, yaitu dikeluarkannya paket kebijakan 27 Oktober 1988 

(F'akto 88), yang melahirkan bank-bank baru serta mengizinkan bank-bank 

asing membuka cabang di luar Jakarta. 

Kondisi tersebut telah memunculkan perbankan Indonesia sebagai sebuah 

industri yang padat dengan persaingan. Setiap bank teiah dihadapkan kepada 

kondisi pasar terbuka yang mau tidak mau membentuk perilaku kompetisi. 

Baik bank pemerintah maupun bank swasta berada pada posisi yang sama 

dalam menjalankan aktivitasnya. Tidak ada lagi diskriminasi dari pemerintah 

atau perlakuan khusus dari Bank Indonesia bagi kelompok bank tertentu. 

Situasi persaingan tersebut tentu akan lebih kompleks lagi apabila dikaitkan 

dengan perkembangan pasar modal serta pengaruh dari pasar uang dan pasar 

modal luar negeri terhadap perbankan di Indonesia. 

Persaingan yang ketat tersebut, sangat besar pengaruhnya terhadap upaya 

mobilisasi dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke sektor dunia 

usaha. Persaingan dalam menghimpun sumber dana akan mendorong naiknya 
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biaya dana (cost ofhnds) dan sebaliknya persaingan dalam penyaluran dana 

akan cenderung menekan tingkat suku bunga kredit (lending rate), sehingga 

akhirnya laba yang diperoleh bank akan semakin kecil. Tingkat persaingan 

antar bank yang semakin ketat, pada akhirnya menuntut manajemen 

perbankan melakukan tindakan perbaikan pencapaian efisiensi di segala 

sektor. 

Disamping persaingan ketat, te qadi pula perkembangan yang sangat cepat 

dalam industri perbankan (Sihombing, 1990), yaitu : 

- Lingkungan (environment) : suku bunga dan nilai tukar yang terus 

bergejolak telah melahirkan tehnik-tehnik baru untuk mengantisipasi 

resiko yang akan tejadi. 

- Investor sophistication : para penanam modal telah makin pandai 

menilai arah investasi, mereka menghendaki rate of return yang lebih 

baik dengan resiko yang dapat diperkiiakan. 

- Corporate sophistication : perusahaan (dalam ha1 ini perbankan) telah 

mulai piawai dalam usaha mencari sumber-sumber dana baru dan 

usaha untuk meminimalisasi biaya. 

Kondisi tersebut, berdampak terhadap pengelolaan perbankan yang semakin 

komplek, sehingga memerlukan keahlian strategi tersendiri. Pengelola bisnis 

perbankan hams mampu membaca situasi ke depan dan melakukan 

penyesuaian-penyesuaian dengan situasi terbaru. Dalam upaya untuk 

mengkoordinasikan suatu strategi yang terintegrasi, diperlukan suatu sistem 

pengelolaan yang terpadu atas semua portofolio Assets dan Liabilities. 
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Pengelolaan Assets dan Liabilities adalah suatu proses yang dilakukan 

untuk mengoptimalkan struktur neraca agar diperoleh suatu tingkat laba yang 

maksimal dengan membatasi risiko yang akan timbul menjadi risiko yang 

dapat diterima. Pada dasarnya pengelolaan Assets dan Liabilities adalah proses 

mengelola secara keseluruhan balance sheet (neraca) dan income statement 

(laba rugi). Oleh karena itu keberhasilan pengelolaan Assets dan Liabilities 

suatu bank antara lain ditentukan oleh seberapa jauh manajemen mampu 

menata dan membuat skenario-skenario serta simulasi mengenai kondisi pada 

masa yang akan datang. 

Jika kita melihat kondisi perekonomian Indonesia, krisis ekonomi yang 

dipicu oleh gejolak nilai tukar Rupiah telah berdampak sangat luas pada 

seluruh sendi perekonomian dan tatanan kehidupan. Sejumlah persoalan berat 

dan mendasar muncul dalam waktu yang relatif bersamaan. Dalam situasi 

yang tidak menguntungkan ini, menurut Gultom (1999) kebijakan moneter di 

tahun 1998 dihadapkan pada pilihan kebijakan yang dilematis. Tingginya suku 

bunga dan belum pulihnya kepercayaan masyarakat kepada sektor perbankan , 

telah mempersulit industri perbankan dalam menjalankan hngsi 

intermediasinya. Di satu sisi perbankan harus menanggung biaya dana yang 

sangat tinggi sementara di sisi lain perbankan tidak dapat membebankan suku 

bunga yang sebanding kepada para debiturnya sehingga perbankan hams 

menanggung beban negative spread. Kondisi ini selanjutnya terus 

menghambat ekspansi kredit kepada sektor riil. Dalam perkembangannya, 

setelah otoritas moneter kembali memegang kendali jumlah uang beredar, dan 
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stabilitas harga serta nilai tukar berangsur-angsur pulih kembali, maka suku 

bunga juga berangsur-angsur turun. Namun penurunan suku bunga tidak 

cukup memadai untuk menunjang pemulihan ekonomi tanpa upaya 

pemberdayaan sektor perbankan. Oleh sebab itu, langkah restrukturisasi dan 

rekapitalisasi perbankan terus dilaksanakan sebaik-baiknya agar bank dapat 

menjalankan kembali fungsi intermediasinya dengan baik. 

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), merupakan salah satu BUMN yang 

bergerak di bidang jasa perbankan. Sebagai sebuah badan usaha, salah satu 

tujuan BRI adalah mengoptimalkan tingkat keuntungan dengan tidak 

mengurangi peranannya sebagai agents of development. Berkaitan dengan 

tingkat persaingan yang semakin tajam dan perubahan yang sangat cepat di 

bidang perbankan, BRI dipacu untuk terus berupaya melakukan pengkajian 

dan.perbaikan di berbagai bidang, khususnya dalam pengelolaanpricing. 

Pengelolaan pricing merupakan salah satu hngsi dari pengelolaan assets 

dan liabilities. Pengelolaan pricing adalah suatu kegiatan manajemen untuk 

menentukan tingkat suku bunga dari produk-produk yang ditawarkan bank, 

baik dari sisi assets maupun sisi liabilities. Pengelolaan pricing menurut 

Lapoliwa (1993), bertujuan untuk : 

- Medukung strategi dan taktis pengelolaan assets dan liablilities bank, 

yaitu : 

a. strategi dan target likuiditas 

b. strategi dan target gap 
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c. startegi dan target valuta asing 

- Mencapai tujuan operasional lainnya : 

a. penetrasi keadaan pasar 

b. meningkatkan pangsa pasar 

c. menariM menolak nasabah 

d. mengantisipasi tekanan persaingan 

- Mencapai target penghasilan : 

a. menutup biaya dana dan pelayanan 

b. mencapai target keuntungan 

Dalam penulisan Geladikarya ini, penulis akan memfokuskan kepada 

pricing pinjaman, yaitu mengkaji penetapan suku bunga pinjaman di PT 

Bank Rakyat Indonesia (Persero). Pengelolaanpricing pinjaman ini, bertujuan 

untuk : 

- Menutup semua biaya yang berkaitan dengan pinjaman sehingga 

diperoleh pengembalian yang memadai, antara lain dengan 

memperhitungkan : 

a. biaya dana 

b. premi risiko 

c. biaya pelayanan 

d. marjin keuntungan 

- Mencapai, antara lain : 

a. target pangsa pasar 

b,  penetrasi sektor ekonomi 
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c. pertumbuhan dan kualitas aktiva 

- Mencapai target manajemen likuiditas, manajemen gap dan 

manajemen valuta asing. 

Dalam penetapan suku bunga pinjaman, faktor-faktor yang harus 

dipertimbangkan adalah : 

- Cost offunds, adalah biaya bunga dari dana yang berhasil dihimpun 

oleh bank. 

- Overhead cost, adalah biaya pelayanan terhadap debitur, biaya 

tersebut meliputi biaya tenaga kerja dan biaya peralatan yang 

diperlukan oleh pegawai. Umumnya biaya akan lebih rendah untuk 

pinjaman yang berkualitas dan pinjaman dalam jumlah besar. 

- Premi risiko, mencerminkan risiko berkaitan dengan suatu industril 

perusahaan tertentu. Premi risiko dipengaruhi oleh jangka waktu dan 

tingkat kualitas jaminan. Premi risiko berubah bila kondisi industril 

perusahaan tersebut berubah. 

- Marjin keuntungan, merupakan target keuntungan yang diharapkan. 

Marjin keuntungan hams mencerminkan target "ret~irn" yang 

ditetapkan bank dari portofolio kreditnya agar sasaran rebrrn on assets 

bank tercapai. 

Kegagalan dalam memperhitungkan komponen suku bunga pinjaman, 

menurut Lapoliwa (1993), akan berdampak negatif yaitu : 

- Menghilangnya marjin keuntungan 
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- Kehilangan debitur yang berkualitas 

- Kegagalan untuk memperhitungkan kerugian dari pinjaman tidak 

lancar atau pinjaman yang dihapuskan 

- Target return on assets tidak tercapai. 

Melihat keadaan tersebut, maka bank dituntut untuk dapat 

mengkalkulasikan suku bunga pinjamannya dengan cermat. Kebijakan dalam 

menetapkan suku bunga pinjaman ini menjadi penting sebab bila bank 

menetapkan suku bunga yang tidak tepat, maka hasil yang diperoleh akan 

kurang efektifl tidak optimal. 

Berdasarkan uraian di atas, penetapan suku bunga pinjaman yang tepat 

akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kinerja suatu bank. 

B. Identifikasi Masalah 

Tingginya tingkat suku bunga serta adanya perubahan pola dan prediksi 

masyarakat saat ini yaitu lebih cenderung untuk menanamkan dananya dalam 

jangka pendek dengan tingkat bunga yang tinggi, mengakibatkan berubahnya 

komposisi dana masyarakat yang berhasil dihimpun BRI. Komposisi dana 

masyarakat BIU yang terdiri dari giro, deposito dan tabungan; saat ini lebih 

didominasi oleh deposito jangka pendek yang berbiaya tinggi. Kondisi ini 

mengakibatkan cost ofjrnds (biaya dana) BIU meningkat cukup tajam. 

Bank Rakyat Indonesia saat ini menetapkan kebijakan satu hnrgm' satit 

Base Let~diilg Rate (otze.price policy) untuk semua segmen bisnis. Dengan 
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adanya reorganisasi di tubuh BRI, kegiatan bisnis BRI dikelompokkan 

menjadi 4 (empat) unit bisnisl SBU (strategic bzisiness unit), yaitu SBU Micro 

Banking, SBU Retail Banking, SBU Corporate Banking dan SBU Investment 

Banking. Pengelompokan tersebut berdasarkan segmentasi pasar maupun 

karakteristik bisnisnya, dimana setiap unit bisnis diberikan tanggung jawab 

dan wewenang penuh dalam mengelola usahanya dan menetapkan strategi 

bisnisnya. Dengan demikian pertanggung jawaban kinerja di setiap unit bisnis 

menjadi semakin jelas. Berdasarkan ha1 tersebut, kebijakan satu harga (one 

price policy) untuk semua segmen bisnis perlu disempurnakan atau diperbaiki. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan tinjauan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di 

atas, maka perumusan masalah adalah : 

- Bagaimana pengelolaan pricing yang telah dilaksanakan BRI selama 

ini ? 

- Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penetapan suku bunga 

pinjaman ? 

- Bagaimana formulasi penetapan pinjaman yang tepat per segmen 

bisnis ? 

D. Tujuan dan Kegunaan 

1 .  Tujuan Geladikarya 

a. Mengkaji penetapan suku bunga pinjaman PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) 
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b. Melakukan identifikasi dan pengkajian terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi penetapan suku bunga pinjaman 

c. Memberikan rekomendasi formulasi penetapan suku bunga pinjaman 

kepada manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). 

2. Kegunaan Geladikarya 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan dalam penetapan 

suku bunga pinjaman 

b. Sarana berlatih untuk mengembangkan kemampuan pemikiran 

konseptual khususnya di bidang perbankan 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan penelitian adalah : 

- Penelitian ini difokuskan pada kajian penetapan suku bunga 

pinjaman rupiah diluar kupedes, kredit pegawai tetaplpensiun dan 

kredit prioritas. 

- Hasil kajian ditujukan untuk jangka panjang, sehingga kondisi sosial, 

ekonomi dan politik saat ini yang mempengaruhi kondisi perbankan 

tidak termasuk dalam kajian ini. 

- Hasil kajian berupa rekomendasi alternatif penetapan suku bunga 

pinjaman, sedangkan implementasi diserahkan sepenuhnya kepada 

manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
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F. Definisi Operasional 

Untuk memudahkan pemahaman dan menyamakan pengeflian istilah- 

istilah perbankan yang digunakan, dibawah ini diuraikan beberapa definisi 

operasional yang sering digunakan dalam laporan Geladikarya ini : 

1. Base Lending Rate : adalah harga jual pinjaman, yang didalamnya sudah 

dapat menutup selumh biaya yang dikeluarkan termasuk risiko kredit dan 

memberikan keuntungan sebesar yang diharapkan. 

2. Batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit): Peraturan Bank 

Indonesia yang membatasi pengucuran kredit bank maksirnal 20 persen 

dari modal terhadap pemsahaan yang tergolong dalam kelompok bank, dan 

maksimum 10 persen dari modal bank terhadap nasabah individual. 

3 .  Capital Adequacy Ratio (CAR) : Perbandingan antara modal dengan 

assets. Assets yang dimaksud disini bukan assets secara keselumhan, tetapi 

assets yang dianggap berisiko seperti kredit bermasalah kepada nasabah 

Bank for International Settlement (BIS) menganjurkan agar perbankan 

internasional memiliki CAR minimal delapan persen. Tujuannya agar bank 

selalu siap menghadapi kredit rnacet. 

4.  Corporate plan : adalah rencana induk pemsahaan yang berisi pemmusan 

tujuan pemsahaan dalam jangka panjang. Corporate plan biasanya dibuat 

5 (lima) tahun sekali. 

5 .  Cost of funds (COF) : adalah selumh biaya bunga yang dikeluarkan untuk 

menghimpun giro, tabungan dan deposit0 serta biaya yang sangat erat 
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hubungannya dengan penghimpunan dana tersebut yaitu biaya promosi 

dana. 

6 .  Cost of Loanable Funds (COLFJ : yaitu COF setelah diperhitungkan 

dengan bagian dana yang harus dikelola oleh bank sebagai alat likuid. 

7. Cost of Money (COW : yaitu seluruh biaya yang sudah dikeluarkan untuk 

menghasilkan produk, dalam ha1 ini pinjaman. COM diperoleh dari 

penjumlahan cost of loanable fun& ditambah overhead cost. 

8 .  Funds Transfer Price (FTP) : adalah harga jual 1 beli dana antar unit 

bisnis yang mengalami kekurangan maupun kelebihan dana. FTP 

berhngsi untuk menjembatani masing-masing unit bisnis yang 

mempunyai kondisi berbeda, tanpa merugikan salah satu diantaranya. 

9. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) : adalah kredit yang diberikan 

Bank Indonesia untuk membiayai kredit program pemerintah yang 

disalurkan melalui bank umum. KLBI terutama disalurkan untuk 

membiayai proyek-proyek yang menyentuh langsung kepada usaha kecil 

dan masyarakat berpenghasilan rendah seperti KUT, kredit kepada 

koperasi primer dan kredit program lainnya. 

10. Negative Spread : kondisi yang menunjukkan beban pembayaran suku 

bunga simpanan dari nasabah lebih besar daripada penerimaan dari bunga 

atas kredit-kredit yang disalurkan. Sebelum krisis ekonomi, bunga kredit 

masih berkisar di bawah 30 persen, setelah krisis ada kebijakan suku 
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bunga tinggi di mana suku bunga simpanan (deposito) melonjak hingga 

40 persen. 

11 .  Non performing loan (kredit bemasalah) : adalah kredii-kredit yang 

pengembaliannya tidak herjalan lancar, kurang lancar, dalam perhatian 

khusus, diragukan dan macet. Saat ini jumlah kredit bermasalah pada 

perbankan nasional mencapai Rp 500 trilyun. 

12. Overhead cost : adalah seluruh biaya-biaya diluar biaya dana, biaya 

transaksi devisa dan biaya cadangan aktiva produktif, secara garis besar 

biaya overhead meliputi biaya tenaga kerja, biaya umum & administrasi 

serta biaya lainnya. 

13,PengeloIaan pricing : adalah suatu kegiatan manajemen untuk 

menentukan tingkat suku bunga dari produk-produk yang ditawarkan 

bank, baik dari sisi assets maupun sisi liabilities 

14. Pricing : adalah tingkat harga atau tingkat suku bunga atas sejumlah dana 

pada waktu tertentu. 

15 .  Rekapitalisasi : proses penyuntikan kembali modal bagi perusahaan. 

Kondisi negative spread yang kini dialami perbankan, ditambah sejumlah 

persoalan dengan kredit yang tidak mampu ditagih kembali, telah 

membuat modal bank menjadi negatif Dalam kondisi ini dibutuhkan 

tindakan rekapitalisasi. 

16. Reserve Requirement : adalah cadangan alat likuid yang dikuasai oleh 

bank. 
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17. Repricing : yaitu suatu tindakan untuk menyesuaikan tingkat suku bunga 

yang berlaku 

18. Risk Cost : atau risiko kredit adalah risiko tidak tertagihnya bunga 

maupun pokok pinjaman. Besar kecilnya risiko kredit tergantung pada 

tingkat kepercayaan pemberi kredit kepada nasabahnya. 

19. Strategic Business Units (SBU) : adalah pengelompokkan kegiatan usaha 

berdasarkan beberapa elemen-elemen penting dan strategis yang realtif 

sama untuk setiap SBU, misalnya sama dalam misi, sama dalam 

kompetitor dan sebagainya. Tujuan SBU adalah untuk memudahkan 

pengelolaan, memudahkan strategi pengembangannya, memudahkan 

alokasi resources dan memudahkanperformance measurement. 

20. Spread : adalah tingkat keuntungan yang diharapkan oleh bank atas 

penyaluran pinjamannya. Besarnya spread ditentukan berdasarkan target 

keuntungan yang ingin dicapai. 
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