
I. PENDAHULUAN 

       

1.1. Latar Belakang  

Pada saat ini fee based income masih menjadi salah satu alternatif pendapatan 

bank di luar  bunga pinjaman.  Sejak terjadi krisis pada tahun 1998 dimana non 

performing loan perbankan nasional pada saat itu melonjak secara tajam, maka  

perbankan nasional cenderung meningkatkan selektivitas yang tinggi dalam 

pemberian kredit serta berupaya untuk menggali  pendapatan dari sisi fee based 

income. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara meningkatkan 

transaksi ekspor. 

Pada umumnya, transaksi ekspor tidak berdiri sendiri, artinya aktivitas ekspor 

seringkali terkait dengan pembiayaan bank terhadap debitur, oleh karena itu bank 

tidak hanya mendapat bunga kredit dari debitur tetapi juga memperoleh fee dari 

penanganan transaksi ekspornya. Jika dibandingkan dengan pemberian fasilitas 

kredit, maka penanganan  transaksi ekspor relatif lebih mudah karena tidak 

memerlukan pendekatan Five C’s analysis, melainkan hanya based on document, 

sehingga dalam menangani transaksi ekspor tidak diperlukan adanya kebijakan 

yang mengatur jenjang kewenangan pejabat pemutus. Artinya sepanjang dokumen 

ekspor tersebut telah sesuai dengan persyaratan L/C, maka  kantor cabang dari 

suatu bank devisa memiliki otoritas penuh untuk melakukan negosiasi wesel 

ekspor. Pertimbangan terhadap kebijakan ini semata-mata disebabkan karena 

risiko yang timbul dari penanganan transaksi ekspor  bersifat operasional risk, 

sehingga pelaksanaan transaksi dapat didelegasikan secara penuh kepada jajaran 

operasional. Disamping itu di dalam syarat L/C terdapat klausula-klausula yang 

membatasi para pihak dan tidak memungkinkan dilaksanakannya sistem 
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pendelegasian kewenangan dalam melakukan negosiasi wesel ekspor.  Sebagai 

contoh misalnya adanya klausula tentang expiry date L/C (biasanya 21 hari setelah 

tanggal B/L). Sebagai konsekuensinya berapapun besarnya nilai wesel ekspor 

tidak perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada pejabat pemutus 

sebagaimana lazimnya diatur dalam sistem pendelegasian  kewenangan putusan 

kredit, tentu saja dengan pembatasan bahwa dokumen ekspor tersebut telah 

complied with L/C. 

Dalam menangani transaksi ekspor, bank harus berpedoman pada ketentuan 

ketentuan internal dan eksternal perusahaan yang mengatur transaksi ekspor 

seperti misalnya UCPDC 500, peraturan dari Bank Indonesia, instansi perpajakan, 

asuransi serta ketentuan-ketentuan lain yang berasal dari departemen teknis yang 

terkait serta peraturan-peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor.  Regulasi-

regulasi tersebut baik yang berasal dari negara eksportir maupun importir 

lazimnya telah dipahami baik oleh pihak buyer (importir/applicant) maupun pihak 

seller (eksportir/beneficiary) sebelum L/C tersebut diterbitkan oleh pihak opening 

Bank.    

Negosiasi wesel ekspor pada prinsipnya sama dengan pemberian kredit biasa, 

dimana pada prinsipnya bank mengambil alih/membeli tagihan eksportir kepada 

importir selama jangka waktu tertentu (sesuai jenis L/C). Namun demikian 

perbedaannya dengan fasilitas kredit adalah bahwa negosiasi wesel ekspor tidak  

terlalu mempengaruhi likuiditas bank, seperti misalnya dalam negosiasi sight L/C, 

maka bank hanya menggunakan dananya selama ± 14 hari untuk setiap negosiasi 

wesel ekspor, dengan catatan tidak terdapat discrepancies dalam dokumen-

dokumen ekspor tersebut.  Waktu 14 hari tersebut merupakan time lag yang 
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terjadi sejak tanggal negosiasi wesel ekspor sampai dengan adanya pembayaran 

dari luar negeri.  Sedangkan untuk negosiasi usance L/C ekspor maka bank bisa 

memperoleh  pendanaan dari Bank Indonesia atau funding bank di luar negeri 

(dalam hal ini Bank Indonesia atau Funding Bank melakukan rediskonto wesel 

ekspor nasabah dengan jangka waktu maksimum 360 hari). Demikian pula 

terhadap transaksi collection bank tidak perlu melakukan pembiayaan (pembelian 

wesel ekspor) nasabah, mengingat bank hanya bertindak sebagai lembaga 

perantara dalam proses penagihan eksportir terhadap importir. 

Apabila ditinjau dari sisi debitur, negosiasi wesel ekspor ini berfungsi sebagai 

dana talangan dari bank sebelum adanya pembayaran dari importir di luar negeri. 

Oleh karena itu penerimaan kas dari bank dapat membantu cashflow perusahaan. 

Sedangkan bagi bank, dengan menangani transaksi ekspor, maka terdapat dua 

keuntungan yang dapat diperoleh yaitu : fee based income dan pendapatan bunga 

(transit interest).  Disamping itu manfaat lain yang diperoleh adalah bahwa bank 

dapat melakukan cashflow monitoring dan mengetahui/ melakukan  monitoring 

kondisi keuangan nasabah, karena jika transaksi ekspor disalurkan melalui bank 

lain maka proses early warning system dalam pengawasan penggunaan fasilitas 

kredit tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Dalam menangani transaksi ekspor diperlukan adanya penerapan prinsip 

kehati-hatian yang tinggi, oleh karena itu  baik Pemimpin Cabang maupun pejabat 

yang berwenang diharapkan mempunyai tingkat pengetahuan yang cukup tentang 

usaha devisa. Disamping itu agar bisnis ini bisa tetap tumbuh secara sehat maka 

diperlukan pula pemahaman yang luas tentang bisnisnya itu sendiri.  Pemahaman 
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terhadap kedua hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya risiko baik yang 

bersifat risiko operasional maupun yang bersifat risiko bisnis. 

Sejalan dengan program rekapitalisasi perbankan, maka Bank X telah 

melakukan restrukturisasi di segala bidang termasuk salah satunya adalah  

restrukturisasi organisasi. Salah satu hal yang paling mendasar dalam pelaksanaan 

restrukturisasi organisasi tersebut adalah adanya keputusan manajemen yang 

membatasi ruang lingkup kegiatan Kantor Cabang Bank X yang  sejak tanggal 17 

September 2001 tidak diperkenankan lagi untuk menyalurkan pinjaman.  Kegiatan 

bisnis Kantor Cabang Bank X  hanya terbatas pada  tugas-tugas meliputi : 

a. Melayani produk-produk dana dan jasa seperti giro, deposito, tabungan 

transfer dan jasa lainnya. 

b. Melayani transaksi transaksi devisa yang meliputi ekspor, impor, jasa-

jasa luar negeri lainnya dan L/C dalam negeri. 

c. Bertugas sebagai customer relationship dan booking office untuk kredit 

putusan kantor pusat. 

d. Melakukan kegiatan administrasi dan back office. 

 

Kebijakan ini ditempuh dengan tujuan agar fasilitas kredit menengah dan 

korporasi yang masih tergolong sehat dapat ditangani dan dibina secara langsung 

oleh Divisi Bisnis Umum dan Divisi Agribisnis Kantor Pusat Bank X.  Kantor 

cabang hanya berfungsi sebagai booking office bagi kredit menengah dan 

korporasi. Restrukturisasi organisasi ini bertujuan agar Kantor Cabang Bank X 

hanya memfokuskan diri pada penggalangan fee based income dan kegiatan 

mobilisasi dana saja.  Namun demikian sebagai unit kerja yang berfungsi sebagai 
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profit centre maka kebijakan tersebut harus diartikan sebagai upaya manajemen 

agar Kantor Cabang Bank X dapat dijadikan pilot project bagi unit kerja lainnya 

yang hasil operasional usahanya tidak bergantung pada bunga pinjaman.  Apabila 

ditinjau dari perkembangan bisnisnya maka Kantor Cabang Bank X merupakan 

salah satu kantor cabang yang cukup potensial dalam hal mobilisasi dana.  Hal ini 

dapat dilihat dari Tabel 1 

 

Tabel 1. Posisi Dana Kantor Cabang Bank X Tahun 2002  

(Rp. 000.000)                                                            

No. Tabungan & Simpanan Jan  2002 Jun 2002 Des  2002 

1 Giro (valas & rupiah) 1.127.463 1.028.147 1.268.149 

2 Tabungan 85.460 92.307 96.993 

3 Deposito 4.187.051 3.471.489 5.124.705 

 Total 5.399.974 4.591.943 6.489.847 
Sumber : Neraca Kantor Cabang X tahun 2002 (diolah) 

 

Apabila ditinjau dari sisi pertumbuhan dana mulai dari bulan Januari s/d 

Desember  2002, dapat dilihat bahwa secara totalitas dana yang dihimpun 

mengalami peningkatan yang signifikan (naik 20 % dibandingkan posisi Januari 

2002). Namun demikian kenaikan dana tersebut harus dapat dipertahankan, 

mengingat jenis simpanan yang mengalami kenaikan adalah deposito (dimana 

nasabah/deposannya) secara umum mudah berpindah ke bank lain jika suku bunga 

di bank lain lebih menarik. 

Jika dibandingkan dengan perolehan dana pihak ketiga secara nasional, maka  

share Kantor Cabang Bank X terhadap Bank X secara nasional pada tahun 2002 

dapat dilihat pada Tabel 2 
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Tabel 2. Share Dana Kantor Cabang Bank X Secara Nasional  

(Rp. 000.000) 

No. Tabungan &Simpanan Kanca Bank 

X 

Bank X 

(Nasional) 

Share 2002 

1 Giro (valas & rupiah) 1.028.147 11.458.267 8,9% 

2 Tabungan 92.307 28.671.476 0,32% 

3 Deposito 3.471.489 29.482.185 11,77% 

 Total 4.591.943 69.611.928 6,59% 
Sumber : Neraca publikasi Bank X tahun 2002  (diolah) 

 

Dapat disimpulkan bahwa, Kantor Cabang Bank X merupakan kantor cabang 

yang cukup potensial dalam mobilisasi dana pihak ketiga.  Apabila ditinjau dari 

komposisi dana pihak ketiga, walaupun porsi terbesar dana yang berhasil 

dihimpun masih dalam bentuk deposito yang berbunga tinggi, namun hal ini 

masih diimbangi dengan tingginya outstanding simpanan giro yang berbunga 

rendah.  Dengan adanya restrukturisasi organisasi yang dituangkan dalam bentuk 

kebijakan yang melarang Kantor Cabang Bank X untuk menyalurkan pinjaman, 

maka apabila tidak dikelola secara benar hal ini akan membuat situasi dilematis 

bagi Kantor Cabang Bank X, karena dana pihak ketiga yang dihimpun tersebut 

hanya akan menimbulkan kewajiban pembayaran bunga bagi pihak bank.  Oleh 

karena itu agar supaya bisnis kantor cabang tersebut dapat tetap survive maka 

Kantor Cabang Bank X harus menemukan strategi alternatif yang dapat menjamin 

tumbuhnya bisnis yang sehat dan berkesinambungan. Disisi lain manajemen 

dituntut untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimilikinya untuk 

pencapaian target anggaran. Untuk memenuhi tujuan tersebut, manajemen harus 

mampu mengevaluasi secara periodik kinerja masing-masing unit bisnis yang ada. 

Kebutuhan akan adanya suatu alat untuk mengukur kinerja masing-masing 

unit bisnis tersebut dalam bentuk segmented reporting merupakan kebutuhan yang 

bersifat strategis agar Kantor Cabang Bank X dapat mengukur profitabilitas serta 
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pengendalian biaya-biaya yang sifatnya controlable yang harus dipertanggung-

jawabkan oleh masing-masing unit bisnis di Kantor Cabang Bank X. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pendahuluan bahwa siklus dari 

transaksi ekspor dengan menggunakan sight L/C ini membutuhkan waktu kurang 

lebih 14 hari sejak tanggal negosiasi.  Artinya pada saat dilakukan negosiasi wesel 

ekspor, bank melakukan pembayaran kepada nasabah secara at sight sedangkan 

bank baru akan menerima pembayaran (reimbursement) ± setelah 14 hari sejak 

tanggal negosiasi tersebut.  Berdasarkan ilustrasi sederhana tersebut dapat 

diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan negosiasi wesel ekspor ini sama halnya 

dengan pemberian fasilitas kredit kepada nasabah.  Hal ini akan menimbulkan 

resiko dan kerugian bagi pihak bank apabila dana yang telah dibayarkan kepada 

eksportir, tidak dibayar (unpaid) oleh bank pembuka L/C di luar negeri. Sebagai 

ganti rugi berkaitan dengan adanya time lag tersebut, maka bank akan menghitung 

bunga (transit interest) yang dihitung dari sejak tanggal negosiasi s/d adanya 

pembayaran dari opening bank. 

Mengingat adanya persaingan dengan bank-bank devisa lainnya, maka bank 

seringkali memberikan grace period tertentu dimana eksportir tidak dibebankan 

bunga (transit interest). Namun demikian perhitungan grace period terhadap 

eksportir harus dilakukan secara adil, sehingga dapat dihilangkan faktor-faktor 

subsidi dari transaksi yang satu dengan yang lainnya. Perhitungan grace period 

transaksi ekspor khusus untuk sight L/C harus didasarkan pada biaya-biaya yang 

riil dalam transaksi sight L/C saja. 
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Sedangkan untuk transaksi negosiasi usance L/C, bank dapat melakukan 

rediskonto atas wesel ekspor tersebut kepada Bank Indonesia atau kepada funding 

bank di luar negeri, sehingga negosiasi wesel ekspor dilakukan dengan 

menggunakan dana dari Bank Indonesia/funding bank. Adapun transaksi  

collection, bank mendapatkan fee untuk jasa penagihan dokumen ke luar negeri.  

Dalam transaksi ini risiko penanganannya relatif lebih kecil jika dibandingkan 

dengan usance L/C dan sight L/C. 

Untuk memperoleh keuntungan yang optimal maka dalam menangani 

transaksi ekspor, Kantor Cabang Bank X harus memiliki alat (tools) yang  dapat 

mengukur kombinasi yang terbaik antara biaya variabel, biaya tetap, tingkat 

provisi, serta volume ekspor, sehingga Kantor Cabang Bank X dapat melakukan 

analisis serta mengidentifikasi berbagai langkah untuk meningkatkan laba.  Saat 

ini Kantor Cabang Bank X hanya  memfokuskan penilaian kinerjanya berdasarkan 

pendapatan usaha devisa, namun belum melakukan analisis yang lebih mendetail 

terhadap faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pendapatan yang 

diperoleh dari penanganan transaksi ekspor.  

Dasar pertimbangan dalam melakukan analisis biaya, volume dan laba ini 

adalah : 

a. Untuk mengetahui apakah Kantor Cabang Bank X memiliki suatu alat 

untuk mengukur profitabilitas bagian ekspor. 

b. Untuk memberikan informasi kepada manajemen tentang perhitungan 

grace period sebagai dasar pembebanan transit interest kepada nasabah. 
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c. Untuk memberikan informasi kepada manajemen mengenai besarnya 

minimal realisasi ekspor setiap bulannya untuk mencapai break even 

point. 

d. Untuk mengetahui apakah transaksi ekspor telah memberikan keuntungan 

yang optimal bagi kantor cabang. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dengan menggunakan 

pendekatan analisa biaya, volume dan laba, hal-hal yang akan dibahas adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana manajemen membuat suatu alat untuk mengukur kinerja 

khusus bagian ekspor. 

b. Apakah perhitungan grace period yang dijadikan sebagai dasar 

pembebanan biaya (transit interest) sudah cukup kompetitif dan tidak 

membebani nasabah. 

c. Bagaimana manajemen mengetahui besarnya minimal realisasi ekspor 

setiap bulannya untuk mencapai break even point. 

d. Apakah pendapatan transaksi ekspor pada saat ini sudah mencapai 

keuntungan yang optimal 

 

1.4. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini  hanya dibatasi pada masalah-masalah yang terkait dengan 

perhitungan laba rugi transaksi ekspor dengan menggunakan analisis biaya 

volume dan laba, dengan pembatasan-pembatasan sebagai berikut : 
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a. Jenis  transaksi ekspor 

Berdasarkan kegiatan yang ditangani bagian ekspor maka variabel yang 

diteliti adalah yang terkait dengan transaksi ekspor meliputi  transaksi 

sight L/C, usance L/C dan transaksi collection, sedangkan transaksi-

transaksi di luar transaksi tersebut termasuk dalam kategori jasa-jasa luar 

negeri lainnya.  

b. Beberapa faktor yang mempengaruhi biaya dan pendapatan yang diteliti 

adalah : tarif provisi, transfer price, advising commision, biaya dana valas, 

overhead cost transaksi ekspor. 

c. Pembahasan dalam makalah ini bersifat manajerial sehingga diharapkan 

dapat membantu Kantor Cabang Bank X dalam memberikan perspektif 

bagi manajemen untuk pengembangan bisnis usaha devisa. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

a. Menyajikan suatu bentuk laporan berupa laporan laba rugi khusus bagian 

ekspor sehingga Kantor Cabang Bank X memiliki alat untuk mengukur 

profitabilitas transaksi ekspor. 

b. Memberikan rekomendasi perhitungan BEP yang lebih riil dalam 

transaksi ekspor sebagai dasar pemberian grace period pembebasan 

bunga . 

c. Menyajikan hasil analisa tentang minimal realisasi ekspor yang harus 

dicapai oleh Kantor Cabang Bank X agar mencapai break even point 

setiap bulannya. 
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d. Menyajikan hasil analisa yang komprehensif tentang apakah transaksi 

ekspor yang dilaksanakan selama ini sudah mencapai tingkat keuntungan 

yang optimum. 

 

1.6.  Manfaat Penelitian 

Gejala umum yang tampak adalah bahwa seringkali unit kerja yang ada 

terpaku pada pencapaian target laba yang ditetapkan oleh perusahaan. Kantor 

cabang seringkali tidak memiliki rencana yang matang untuk memerinci target 

pencapaian laba tersebut menjadi langkah-langkah yang konkrit dari setiap unit 

kerja.  Sehingga perusahaan tidak memiliki suatu perencanaan kerja yang jelas 

dan sistematis dalam mencapai target yang ditetapkan tersebut.  Oleh karena itu 

dengan menggunakan analisa biaya volume dan laba transaksi ekspor, maka 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat-manfaat yang positif antara 

lain : 

a. Memberikan informasi, masukan serta bahan pertimbangan bagi 

manajemen dalam menetapkan kebijakan, strategi perusahaan serta 

pengambilan keputusan. 

b. Kantor cabang dapat melakukan efisiensi dengan cara  mengendalikan 

faktor-faktor biaya yang sifatnya controllable. 

c. Kantor cabang dapat lebih mengoptimalkan pendapatan baik yang berasal 

dari provisi ekspor maupun yang berasal dari pendapatan bunga. 

d. Kantor cabang dapat mengawasi titik-titik strategis yang sangat 

berpengaruh dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas transaksi 

ekspor.  




