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Pada saat terjadi krisis moneter tahun 1998,  fee based income menjadi salah 

satu alternatif pendapatan bank diluar pendapatan bunga pinjaman. Salah satu 

upaya yang dilakukan adalah dengan cara meningkatkan transaksi ekspor. Hal ini 

dilakukan dengan pertimbangan bahwa dibanding dengan penyaluran pinjaman, 

maka penanganan transaksi ekspor relatif lebih mudah sedangkan  risiko yang 

timbul dalam transaksi ekspor bersifat risiko operasional. 

  

 Sejalan dengan program restrukturisasi organisasi di Bank X , di mana 

terdapat salah satu keputusan manajemen yang  melarang Kantor Cabang Bank X 

untuk menyalurkan pinjaman, sehingga Kantor Cabang Bank X  harus memiliki 

strategi bisnis yang tepat agar  tetap survive dan  tidak mengalami kerugian. Jika 

dikaji dari struktur organisasi yang ada, maka Bagian Pelayanan Usaha Devisa 

Kantor Cabang Bank X yang di dalamnya terdapat fungsi bagian ekspor 

merupakan salah satu bagian yang sangat strategis untuk pencapaian target 

anggaran. 

 

 Namun demikian berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat 

beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain : 

 

1. Kantor Cabang Bank X belum memiliki suatu alat untuk mengukur 

profitabilitas bagian ekspor. 

2. Sistem perhitungan break even point  (hari transaksi ekspor) yang digunakan 

untuk menghitung grace periode dalam pembebanan transit interest tidak riil 

dan membebani nasabah, di samping itu di Kantor Cabang Bank X belum 

terdapat suatu  informasi kepada manajemen untuk menghitung besarnya 

minimal realisasi ekspor yang harus dicapai agar mencapai break even point. 

 

 Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian di Kantor 

Cabang Bank X selama  periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2002. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer yang berasal dari register 

realisasi ekspor serta maupun data sekunder yang berasal dari laporan keuangan 

Kantor Cabang Bank X. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan laba rugi khusus 

bagian ekspor bermanfaat untuk mengukur kinerja serta kontribusinya terhadap 

kantor cabang. Di samping itu dalam hal pembebanan  transit interest,   terdapat 

selisih perhitungan BEP (hari transaksi ekspor) antara  yang dilakukan saat ini 

dengan pendekatan multi product (selisih perhitungan  rata rata 4 hari). Hal ini 

menyebabkan pembebanan  transit interest yang dibebankan kepada eksportir 

menjadi terlalu mahal dan tidak kompetitif. 



 

 Berdasarkan hasil analisa di atas, maka disarankan agar penyajian laporan laba 

rugi untuk sementara disajikan secara manual mengingat sampai saat ini Kantor 

Cabang Bank X belum memliki software khusus. Sedangkan untuk perhitungan 

grace period dalam perhitungan transit interest disarankan agar kantor cabang 

menggunakan pendekatan multi product sehingga tidak membebani nasabah.  
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