
I. PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Perlahan tapi pasti, jumlah bank di Indonesia dari hari ke hari menunjukkan 

jumlah yang tems menyusut. Rekor jumlah bank terbanyak yang pernah tejadi 

adalah pada tahun 1996 dengan 240 bank, pada tahun 2000 sebanyak 151 bank dan 

tiga tahun kemudian atau tepatnya pada bulan Juni 2003 jumlah bank menjadi 138 

bank sehingga dalam kumn waktu tersebut yaitu dari tahun 1996 sampai dengan 

tahun 2000 telah berkurang sebanyak 102 bank (lerkurang 42,5 persen) dan 

apabila dilihat dari rata-ratanya, maka telah terjadi pengurangan jumlah bank 

sebanyak 16 bank dalam satu tahunnya. 

Terjadinya penumnan jumlah bank secara signifikan tersebut sebagian 

besar adalah karena terkena likuidasi oleh pemerintah sedangkan beberapa 

diantaranya melakukan penggabungan (merger) untuk memperbaiki kondisinya. 

Likuidasi yang terjadi di atas tidak terlepas dari beberapa faktor di bawah 

ini yaitu : 

1. Kurangnya pengawasan yang memadai dari Bank Indonesia sebagai 

lembaga yang mengatur dan mengawasi Bank sesuai dengan UU RI No. 13 

Tahun 1968, sehingga akhirnya mengakibatkan timbulnya berbagai 

permasalahan yang bersumber dari mismanajemen perhankan yang 

berakibat menurunnya kualitas dan performance dari sebagian perbankan 

yang ada. 

2. Besarnya penyaluran kredit baik langsung maupun tidak langsung kepada 

individu/kelompok usaha yang terkait dengan bank telah mendorong resiko 



kemacetan kredit (non performing loan), karena penyaluran kredit tersebut 

tidak sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat. 

3. Lemahnya kemampuan manajemen bank telah mengakibatkan penumnan 

kualitas aktiva produktif dan peningkatan non performing loan yang 

dihadapi bank. Situasi ini diperburuk pula oleh lemahnya pengawasan dan 

sistem informasi internal di dalam memantau dan mendeteksi serta 

langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan kredit bermasalah. 

Kelemahan ini semakin membatasi kemampuan bank untuk mengatisipasi 

dan menghadapi gejolak keuangan yang te rjadi. 

4. Kurangnya transparansi informasi mengenai kondisi perbankan kepada 

masyarakat luas. Keadaaan ini pada gilirannya mengurangi tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. 

Setelah mengalami penumnan jumlah yang cukup signifikan tersebut, maka 

pada awal tahun 2000 kinerja perbankan nasional mulai menunjukkan 

perkembangan ke arah perbaikan, meskipun masih belum berhasil menjalankan 

fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi dana. Kondisi ini tercermin dari 

besarnya kelebihan dana yang dimiliki perbankan sementara penyaluran kredit 

kepada dunia usaha sangat terbatas. Kemampuan bank-bank dalam menyalurkan 

kredit yang biasa diindikasikan loan to deposit ratio yaitu rasio perbandingan 

antara simpanan dana pihak ketiga dengan besarnya kredit yang berhasil disalurkan 

ternyata angkanya masih di bawah 50 persen, tepatnya hanya mencapai 43.88 

persen dan masih jauh dari angka yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 

maksimum 94.75 persen. Adanya trauma kredit macet pada era sebelumnya telah 



mengakibatkan bank-bank bersikap terlalu hati-hati dalam menyalurkan kreditnya. 

Di sisi lain, bank-bank cendemng menanamkan dananya yang berasal dari 

simpanan masyarakat ke dalam bentuk yang lebih aman seperti membeli Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI) dan melakukan penempatan dana antar bank. 

Pada saat perbankan tidak dapat melaksanakan fungsi intermediasi seara 

optimal, maka untuk dapat tems bertahan dimasa krisis tersebut perbankan dituntut 

untuk mencari alternatif lain dalam pemanfaatan dananya dan untuk menghasilkan 

pendapatan selain dari bunga kredit saja. 

Sejalan dengan kondisi tersebut diatas, peranan transaksi foreign exchange 

menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan khususnya dalam konhibusinya 

terhadap pendapatan operasional lainnya. Sehingga untuk masa yang akan datang, 

ketergantungan perbankan terhadap penerimaan bunga akan beralih kepada 

penerimaan non bunga di mana penerimaan non bunga ini diantaranya berasal dari 

transaksi foreign exchange, dan untuk meningkatkan penerimaan non bunga yang 

berasal dari transaksi foreig~~ exchange diperlukan strategi yang sesuai. 

Tabel. 1 Jumlah pendapatan operasional lainnya Bank BNI tahnn 1997 - 2000 

Sumber : Peta Kenangan Perbankan Indonesia (2001), diolah kembali. 



Dan Tabel 1 dapat terlihat bahwa jumlah pendapatan operasional lainnya 

Bank BNI terdiri dari tiga sumber yaitu propisi dan komisi di luar kredit, 

pendapatan valuta asing dan pendapatan lain-lain. Pada tahun 1997, kontribusi 

terbesar dari pendapatan operasional lainnya pada Bank BNI adalah dari 

pendapatan valuta asing yaitu mencapai 75.61 % atau sebesar 57475 juta dan jauh 

menurun menjadi 15.25 % atau sebesar 246.18 juta pada tahun 2000. Penurunan ini 

disebabkan karena telah terjadi persaingan yang cukup ketat dari bank-bank lain 

dalam transaksi foreign exchange yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya 

pendapatan valuta asing dari Bank BNI. 

Divisi Tresuri sebagai salah satu divisi yang ada di Bank BNI mempunyai 

tugas pokok mewujudkan likuiditas dan permodalan yang sehat dengan 

memberikan kontribusi laba optimum dari transaksi foreign exchange. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam Dealing Room, di mana terdapat 

empat Business Unit (BU) yaitu : BU Pasar Uang, BU Foreign Exchange, BU 

Sales dan BU Pasar Modal. Secara garis besar tujuan kegiatan atau transaksi di 

Dealing Room dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : pengelolaan likuiditas, 

lindung nilai (hedging) dan trading atau arbitrage. 

Salah satu Business Unit yang ada pada Divisi Tresuri Bank BNI adalah 

Business Unit Sales yang selanjutnya akan disebut dengan BU Sales. Kegiatan 

utama di BU Sales ini adalah mengelola dan melayani kebutuhan nasabah baik 

secara langsung ataupun melalui cabang dalam melaksanakan kegiatan transaksi 

produk-produk tresuri Bank BNI dalam dan luar negeri. Dengan demikian ha1 yang 

hams dilakukan untuk menunjang kegiatan tersebut adalah memberikan informasi 

nilai tukar (kurs) valuta asing sesuai dengan perkembangan pasar. Selain itu BU 



Sales ini juga hams mengembangkan pemasaran produk-produk tresuri kepada 

nasabah dengan cara memperkenalkan serta menawarkan produk dan jasa dalam 

rangka pelayanan. 

Berkaitan dengan ha1 ini, permasalahan pokok yang dihadapi BU Sales Divisi 

Tresuri Bank Bank BNI saat ini adalah kurs jual beli untuk transaksi foreign 

exchange dirasakan oleh cabang atau nasabah kurang bersaing apabila 

dibandingkan dengan bank-bank pesaing, karena selisih (spread) antara beli dan 

jual yang diberlakukan masih cukup lebar dalam rangka menjaga pergerakan nilai 

tulkarnya. Selain itu cabang masih sering melebarkan spread tersebut agar dapat 

memperoleh keuntungan lebih besar lagi yang berakibat semakin kurang 

bersaingnya harga jual-beli yang ditawarkan. Permasalahan lain yang dihadapi 

adalah belum adanya tenaga pemasar khusus baik di Kantor Besar maupun cabang- 

cabang untuk transaksi foreign exchange ini sehingga selama ini pemasaran masih 

dirangkap oleh Dealer. Dengan melihat permasalahan di atas maka perlu dilakukan 

suatu pengembangan strategi guna menyempurnakan strategi yang telah dijalankan 

oleh BU Sales Divisi Tresuri Bank BNI. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Hingga saat ini transaksi foreign exchange yang dilakukan oleh BU Sales 

Divisi Tresuri Bank BNI belum terlaksana secara optimal karena strategi yang 

dijalankan pada saat ini belum dapat memenuhi keinginan nasabah diantaranya 

adalah kurang bersaingnya kurs jual beli yang ditawarkan terhadap nasabah serta 

belum adanya tenaga khusus yang menangani aktivitas pemasaran khusus 

mengenai produk-produk tresuri. Dalam jangka panjang ha1 ini akan 



mempengaruhi citra Bank BNI terhadap nasabah serta akan menutup peluang bagi 

BU Sales Divisi Tresuri Bank BNI dalam melaksanakan usahanya. Dengan 

demikian perumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah bagaimana 

pengembangan strategi transaksi foreign exchange yang dapat diterapkan oleh BU 

Sales Divisi Tresuri Bank BNI serta bagaimana menusarkan produk-produk 

Tresuri kepada nasabah. 

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1. TUJUAN PENELITIAN 

a) Mengkaji strategi transaksi foreign exchange yang telah dilakukan 

oleh BU Sales Divisi Tresuri Bank BNI. 

b) Mengidentifikasikan faktor-faktor lingkungan, baik internal maupun 

ekstemal, yang mempengaruhi keberhasilan transaksi foreign 

exchange. 

c) Memformulasikan strategi pengembangan transaksi foreign 

exchange yang dapat dilakukan oleh BU Sales Divisi Tresuri Bank 

BNI. 

1.3.2. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

pihak manajemen Divisi Tresuri Bank BNI dalam menyusun strategi 

pengembangan transaksi foreign exchange sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan nasabah yang terus meningkat serta dapat bersaing dengan bank 

pesaing dalam memperoleh keuntungan yang optimal. 



1.4. RUANG LINGKUP 

Dengan pertimbangan beberapa faktor yang ada seperti waktu penyelesaian 

penulisan tesis serta agar panulisan ini lebih memfokuskan kepada permasalahan 

yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini diarahkan sebagai berikut : 

a) Penelitian ini dibatasi hanya pada mekanisme transaksi foreign exchange 

(Today, Tonzorrow, Spot, Forward dan Swap) yang dilakukan oleh BU Sales 

Divisi Tresuri Bank BNI dengan nasabah baik secara langsung maupun melalui 

kantor cabang. Transaksi tersebut merupakan jenis transaksi yang dapat 

dilakukan oleh nasabah dengan BU Sales Divisi Tresuri Bank BNI untuk 

kepentingan likuiditasnya maupun untuk lindung nilai posisi (hedging) serta 

untuk memperoleh keuntungan. 

b) Transaksi foreign exchange yang diteliti adalah transaksi devisa non fisik yaitu 

transaksi antar rekening saja di luar devisa fisik yaituBanlc Notes. 

c) Bank yang akan dijadikan sebagai target untuk mengetahui posisi relatif Bank 

BNI dibatasi sebanyak dua buah bank di mana bank tersebut merupakan bank 

pesaing potensial serta mempunyai karakteristik yang relatif sama dengan 

Bank BNI yaitu Bank Mandiri dan Bank BCA. 

Tabel 2. Kondisi tiga bank besar di Indonesia dilihat dari jumlah cabang, 
karyawan dan total asset tahun 2001 

Jumlah Cabang Dalam Negeri 

Jumlah Cabang Luar Negeri 

Jumlah Karyawan 

Jumlah Dealer 

Total Asset 
'Sumber : Laporan keuangan tahun 2001 

685 Cabang 

5 Cabang 

13500 orang 

34 orang 

129.05 Triliun 

642 Cabang 

4 Cabang 

17500 orang 

28 orang 

261.90 Triliun 

795 Cabang 

4 Cabang 

21000 orang 

18 orang 

116.45 Triliun 



Pada Tabel 2 disajikan data mengenai tiga buah Bank besar pada saat ini 

yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dilihat dari tiga ha1 yaitu jumlah 

kantor cabang baik di dalam maupun luar negeri, jumlah karyawan, jumlah Dealer 

yaitu petugas yang dapat melaksanakan transaksi foreign exchange serta total asset 

yang dimiliki. Dengan asumsi bahwa kondisi ketiga Bank tersebut tidak jauh 

berbeda maka untuk selanjutnya penelitian mengenai transaksi foreign exchange 

difokuskan kepada ketiga Bank tersebut di atas dengan harapan akan mendapatkan 

hasil yang optimal. 




