
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan merupakan salah satu komponen yang paling penting

dari setiap perekonomian suatu negara. Oleh karena itu sistem keuangan sangat

dibutuhkan dalam perekonomian modern sehingga peranan lembaga keuangan,

baik Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank,

memegang peranan sangat penting. Sebagai lembaga keuangan, perbankan

memegang peranan sebagai sumber permodalan disamping perantara

keuangan, karena itu pengaturan gerak langkah perbankan sangat erat

kaitannya dengan kebijaksanaan moneter pemerintah sebagaimana eratnya

kaitan antara bank dan uang.

Deregulasi serta reformasi perbankan yang dimulai sejak tahun 1983

telah memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor finansial dalam

menopang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memadai. Dari sektor

finansial, Indonesia lelah berhasil memobiJisasi dana simpanan masyarakat dan

meningkalkan effisiensi perbankan, bahkan saal ini bank - bank di Indonesia

lelah berhasil melakukan konsolidasi sesuai dengan keinginan pemerinlah unluk

menerapkan sistem prodentiaI banking.

Pada hakekalnya bank juga perusahaan, oleh karenanya persoalan

Iikuidilas bagi bank merupakan persoalan yang penting dan berkailan erat

dengan kepercayaan masyarakal, nasabah maupun pemerintah. Dengan

kebijakan moneter tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto 27) yang memberlakukan

syarat - syarat pendirian bank yang ringan, menyebabkan banyak berdiri bank -
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bank baru, pembukaan kantor cabang baru dari bank yang sudah ada

disamping juga banyak bermunculan Bank Perkreditan Rakyat diberbagai

daerah. Dalam kondisi yang demikian, untuk memenangkan persaingan banyak

cara ditempuh bank diantaranya dengan menaikkan suku bunga simpanan

maupun memberikan rangsangan berupa hadiah. Kemampuan menarik dana

dari masyarakat atau pihak ketiga lainnya dengan biaya yang relatif murah

merupakan satu dari masalah pokok dalam mengelola bank, dengan semakin

rendahnya biaya dana yang harus dibayar oleh bank akan meningkatkan

kemampuannya untuk bersaing.

Sebagai lembaga keuangan, PT. Bank 'X' memiliki jaringan operasi

yang cukup luas termasuk cabang - cabangnya di luar negeri dengan berbagai

jenis produk dan jasa perbankan, baik berupa produk simpanan masyarakat

maupun produk pinjaman. Simpanan masyarakat (dana pihak ketiga)

merupakan sumber dana utama bagi bank, namun demikian masih terdapat

pula sumber dana lain yang cukup menarik bagi bank yakni berupa modal

saham khususnya bagi bank yang telah go pUblik seperti halnya PT. Bank ·X·,

mengingat modal saham (modal disetor) merupakan sumber dana murah.

PT. Bank "X" yang menjual saham perdananya menjelang akhir tahun

1996, dapat menghimpun modal saham sebesar Rp.1.308.055,- juta inclusive

agio sebesar Rp.370.538,- juta dimana atas saham tersebut sesuai rapat

umum pemegang saham (RUPS) yang dilakukan pada tanggal 16 April 1997

telah ditetapkan pembagian deviden sebesar Rp.13, - perlembar saham atau

2,6% dari nilai nominal perlembar saham (harga perlembar saham perdana

Rp.850,- dengan nominal Rp.500,-) yang diperhitungka~ sebagai deviden

selama 1 semester, yang berarti besarnya deviden untuk satu tahun lebih kurang

sebesar 5,2% dari nominal saham.
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Tabel 1 Posisi dan Slruktur Dana Masyarakal Rupiah Serta Modal Saham

(exclusive Agio Saham)

Dalam Julaan Rupiah

4.069.700 20.83% 2.760.784 17.23%

5.915.208 30.28% 4.637.993 28.94%

5.901.168 30.20% 4.912.896 30.66%

1.481.389 7.58% 2.481.983 15.49 %

2.170.064 11.11 % 1.232.547 7.69%

19.537.529 100,00 % 16.026.203 100,00 %::\,l:~:mE~.:.'./l...•...i.•.:.,i,i,i,i,i',:,i:•.•..,i.:...,i.,i::.,.•.,i::..:i,i.· ...i,•.:,:,i,i,.,i,i,:.:.:,',i.i,:,i.'.:,i,i,:,::lij"fF:::'::::::::!H:::· . .,:"""",.","::: ,":.,:::.,,,,,,:::,,,,,,,,,,,,::,,::,:;,,,::-,,":::;',

Sumber: Neraca publikasi Bank "X" (Media Indonesia, 25/3/1997)

Melihal Slruktur penghimpunan dana Bank "X" khususnya dana pihak

keliga dan modal saham lahun 1995 dan 1996 (TabeI1), senanliasa didominasi

oleh penghimpunan deposilo berjangka yang bunganya relalif mahal dibanding

dengan sumber dana lainnya. Keberhasilan Bank 'X' dalam menghimpun modal

saham yang disertai dengan semakin meningkalnya penghimpunan dana

masyarakal, lampak belum disertai dengan peningkalan pengoperasiannya

kedalam aktiva produktif. Hal in; lerlihal cukup besarnya : (a) alokasi dana

kedalam sural - sural berharga dalam benluk Sertifikal Bank Indonesia (SBI)

maupun kedalam Sural Berharga Pasar Uang (SBPU) yakni sebesar

Rp.3.822.298,- jUla yang bunganya rala - rala hanya berkisar anlara 7,625%

sampai dengan 13,25% (Lampiran 1), dan (b) fasililas kredil kepada nasabah

yang belum dipergunakan Rp.3.242.931 " jUla (Lampiran 4).

Belum cukup rnaksimalnya pengoperasian dana lersebul kedalam aktiva

produktif salah salu dianlaranya disebabkan bunga pinjaman Bank "X" belum
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cukup menarik bagi debitur maupun calon debitur Bank pesaing sehingga bagi

seorang debitur tidak akan berpindah dari banknya ke PT. Bank 'X' selama tidak

menguntungkan baginya (fabel 2), bahkan menurut hasil intelegensi PT. Bank

"X" terhadap debitur intinya yang juga memperoleh fasilitas dari bank lain, oleh

bank pesaing (Bank Niaga, BCA, lIPPO) debitur bersangkutan memperoleh

tingkat bunga spesial sampai dengan 2% dibawah rate yang berlaku di Bank "X".

Dalam menghitung biaya dana (cost of funds) maupun biaya atas dana

yang dapat dioperasikan (cost of loanable funds), sampai saat ini belum

memperhitungkan modal saham sebagai komponen daJam struktur modal,

sehingga dengan sendirinya apabila modal saham yang berhasil dihimpun

tersebut dimasukkan sebagai salah satu komponen dalam menghitung biaya

dana, maka hasil perhitungan biaya dana akan lebih kecil dibanding sebeJumnya

sehingga memungkinkan produk pinjaman PT. Bank "X" akan lebih menarik.

Tabel 2 : Tingkat Bunga Pinjaman PT. Bank "X" Dibanding 9 Bank Pesaing.

19.5 - 21.0 tdk diketahui tdk diketahui

20.0 - 22.0 19.0-21.0 19.0 - 22.0

19.5 - 21.0 19,5 20.0

19.0 - 22.0 19.0 - 20.0 19.0 - 21.0

19.0 - 22.0 19.5 - 21.0 19.5-21.0

:~,.jJ.lj.lm~!i~li[i.·I·i'.·i~;~.·.[~it~il~~~:·Mi~'lh1i-
....•.• ,···t:"ii'iiIT,;:·.. ,,·.., ','""'''KMK:'':::'imJ:';: ::m:::':::::1'KlJ!<fm::~:m':t' ::t:::::NbNj}{i) j(tt:::::·
·Banl<.1')(!:",,:,:,t .... . 18.5 - 19.5 19.5 20.0

..... '... ::;:'~':;;:,;;;:;!:;;:;.: .."

B8nkYJM1~:.::':::':m: 19.5 - 20.0 19.5 - 21.0 19.0 - 20.0
: ''' ..;;, ':::::::'::.. ::::

~~nk,j;~Up;';':"im 19.5 - 21.0 19.0 - 21.0 20.0 - 21.0
'::.';C",.:.,:;;::; .•;

:'.".:-', ":::'.,'" ,,,,,,....,,.,,,:;;:::.
· Bank:~.·DAN~~;!,.:::::' 18.5 - 20.0 18.0 - 19.0 19.5
....,,: :::'"'';;'':::''''' ,i'i,:',;;;;,:';;:"

•~Hk:~;P\~fJ·::i,·:.'
·Bank "R.Ai<if:::.,

BaiiktMON".·'

B .. k "TAB"""'"an.. .., ...
... ':::::::,::::,.. .'"

Bank·'~CEN~;,,;::..;

Sumber : Catatan Bank "X"
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan diatas, yakni

disatu pihak dana yang berhasil dihimpun oleh PT. Bank 'X" semakin meningkat

namun dipihak lain pengoperasiannya kedalam aktiva produktif belum maksimal

sebagaimana peningkatan penghimpunan dana yang salah satunya disebabkan

karena bunga pinjaman PT. Bank "X" belum cukup menarik bagi debitur maupun

calon debitur, sehingga perumusan masalahnya dapat diformulasikan sebagai

berikut:

1. Dengan memperhatikan penghimpunan dana yang dilakukan oleh PT. Bank

"X" selama ini, struktur dana yang bagaimana yang sebaiknya dipertahankan

/ dijaga oieh PT. Bank "X" sehingga dapat meningkatkan daya saing.

2. Berapa besarnya biaya atas dana yang dapat dihimpunnya baik sebelum

memperhitungkan modal saham sebagai sumber dana maupun dengan

memperhitungkan modal saham sebagai komponen sumber dana.

C. Tuluan Penelltlan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas,

penulisan tesis ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji unsur komponen atau struktur sumber dana dalam menghitung

biaya dana maupun biaya atas dana yang dapat dioperasikan.

2. Mengkaji modal saham sebagai sumber dana murah dalam menghitung

biaya atas dana yang dapat dioperasikan.

3. Memberikan alternatif pemecahan masalah untuk memaksimumkan

pengoperasian dana kedalam aktiva produktif.
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D. Kegunaan Penulfsan

Penulisan ini diharapkan akan dapal bermanfaal bagi (a) Bank ·X"

dengan memberikan sumbang saran sebagai dasar menelapkan biaya dana

lermasuk didalamnya alas dana yang dapal dioperasikan sehingga dapal

mengoplimalkan pemanfaalan alas dana yang dihimpunnya. namun demikian

hal ini sangal lerganlung sekali lerhadap kebijakan Direksi. b) penulis, akan

bermanfaal unluk menambah wawasan, pengelahuan dan mendalami

pelaksanaan lugas sehari - han serta mendorong unluk berpikir knlis.

E. Ruang Ungkup

Ruang Iingkup penelilian I kajian ini dibalasi pada seberapa besar

komposisi I slruktur masing - masing jenis dana rupiah (non va/as) yang harus

dipertahankan oleh PT. Bank ·X" disamping bagaimana menelapkan biaya alas

dana yang dapal diopersikan sehingga akan dapal meningkalkan kemampuan

daya saingnya dengan memperhilungkan modal saham sebagai unsur

komponen sumber dana.
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