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Abstract 

 

The credit field in Indonesia was one of the big banking activity that had the proportion of assets 

or income from the interest if we compared with other banking activities. Because of that in undertaking 

bank activity, the bank should more focus in carrying out this activity, one of them by means of 

determining the level of the interest of credit that was most exact or fair to each customer. This research 

aimed at knowing factors that influenced the calculation of the level of the interest to the bank, how to 

allocate the cost, the calculation and the difference of the risk weight to the bank 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 

Dalam kehidupan ini, peran bank dalam perekonomian adalah sangat besar, 

karena bank dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara 

pemberian kredit untuk membiayai kegiatan operasional atau pengembangan usaha. 

Karena kredit merupakan salah satu produk yang memberikan keuntungan besar, 

maka bank harus menentukan suku bunga kredit dengan tepat yang dapat diterima 

dimasyarakat dan dapat menutup risiko yang kemungkinan akan timbul dari nasabah-

nasabah bank yang melakukan permohonan  kredit.  

Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah 

lembaga keuangan yang menjalankan usahanya dengan menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau banyak bentuk bentuk lainnya, dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.  

Dalam menjalankan fungsi untuk meyalurkan dana kepada masyarakat, 

perbankan mempunyai beberapa perangkat fungsi (set of function) menurut Azriansah 

(1992). Fungsi-fungsi tersebut adalah, pertama fungsi bank sebagai lembaga ekonomi 

(economic function) yaitu mengelola deposito, memberikan pinjaman , deposit 
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service, loan service. Yang kedua adalah, sebagai fungsi usaha (Business function) 

yaitu, memberikan pendapatan kepada para pemegang saham.  

Sebagai lembaga ekonomi, maka aktivitas bank dapat dikelompokkan menjadi 

tiga, yaitu penyaluran dana, penghimpunan dana dan jasa-jasa lainnya. Dalam 

menjalankan usaha tersebut bank memperoleh pendapatan berupa bunga atas 

pemberian kredit kepada nasabahnya atau debiturnya. Sampai saat ini, bidang 

perkreditan di Indonesia masih merupakan kegiatan utama perbankan dengan 

proporsi asset dan pendapatan bunga yang besar dibandingkan dengan berbagai 

kegiatan perbankan lainnya. Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang perhitungan tingkat suku bunga kredit sebagai dasar bagi bank 

untuk memberikan kredit yang nantinya akan menjadi pendapatan bunga bagi bank. 

Suku bunga kredit harus diperhitungkan secara baik karena tidak setiap 

debitur memiliki usaha dan risiko yang sama, terdapat debitur yang mempunyai risiko  

gagal bayar yang tinggi, dan ada juga debitur yang memiliki risiko gagal bayar yang 

rendah. Oleh karena itu dalam memberikan suku bunga kredit bank memberikan 

perlakuan yang berbeda kepada setiap debitur yang mengajukannya.  

Karena jika setiap debitur diberikan perlakuan yang sama dalam memberikan 

kredit, maka risiko-risiko yang akan dihadapi oleh bank tidak dapat diatur sehingga 

dapat terjadi underpricing, atau overpricing kredit yang nantinya dapat menyebabkan 

Non-Performing Loan (NPL). Tingkat NPL harus dijaga oleh setiap bank, karena 

tingkat NPL merupakan salah satu indikator kesehatan dari bank tersebut. Oleh 

karena itu dalam memberikan tingkat suku bunga kredit, harus diukur dengan benar 
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sehingga tidak terjadi underpricing  atau overpericing kredit terhadap satu dan 

nasabah lainnya.  

 

B. MASALAH PENELITIAN 

B.1 Identifikasi Masalah 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana, bank akan menghadapi 

berbagai macam risiko yang ditimbulkan dari kegiatan penyaluran tersebut, risiko ini 

disebut risiko kredit. Adapun yang termasuk dalam risiko kredit itu antara lain adalah 

risiko usaha, risiko uncertainty, risiko gagal bayar, risiko jatuh tempo. Sehingga 

terdapat juga risiko NPL atau Non-Performing Loan Untuk mengurangi risiko 

tersebut caranya antara lain dengan memberikan biaya kredit, atau bunga kredit yang 

sesuai dengan risiko yang terdapat dari berbagai pihak tersebut, oleh karena itu bank 

harus dengan tepat menentukan suku bunga kredit (Base lending rate) kepada setiap 

calon debiturnya. Bank akan mampu memperoleh laba/surplus yang memadai apabila 

mampu mengalokasikan dana menjadi kredit yang produktif dengan tingkat 

kolektibilitas yang tinggi yang berarti untuk memperoleh laba bank harus selalu 

menghindari penentuan harga jual/suku bunga kredit dibawah harga pokok dana / cost 

of money. 

 

B.2 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi bahwa masalah yang akan dibahas 

hanya meliputi : 
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• Perhitungan suku bunga kredit merupakan studi kasus pada Bank X 

dengan data tahun 2007. 

• Perhitungan suku bunga kredit dibatasi pada kredit investasi 

• Perhitungan dibatasi pada nasabah Korporasi, Retail dan UMKM 

• Perhitungan Base Lending Rate dibatasi pada mata uang rupiah 

• Faktor-faktor yang dianalisa hanya faktor internal. 

 

B.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

• Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perhitungan tingkat suku 

bunga kredit pada Bank X? 

• Bagaimana Bank X memperhitungkan bobot risiko yang ditimbulkan 

dari setiap nasabah dalam perhitungan tingkat suku bunga kredit? 

• Apakah terdapat perbedaan bobot risiko dari setiap nasabah yang 

berbeda dalam perhitungan tingkat suku bunga kredit pada Bank X? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

• Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

perhitungan tingkat suku bunga kredit pada Bank X. 
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• Untuk mengetahui apakah Bank X memperhitungkan bobot risiko 

yang ditimbulkan dari setiap nasabah dalam perhitungan tingkat suku 

bunga kredit pada Bank X. 

• Untuk mengetahui apakah Bank X membedakan bobot risiko yang 

ditimbulkan dari setiap nasabah dalam perhitungan tingkat suku 

bunga kredit pada Bank X. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

D.1 Bagi Praktisi 

Penelitian mengenai perhitungan Base Lending Rate, diharapkan dapat 

dijadikan acuan dalam mengambil keputusan bagi praktisi dalam menentukan 

suku bunga kredit yang diberikan kepada calon debitur/nasabahnya 

D.2 Bagi Akademisi 

Penelitian mengenai Perhitungan Base Lending Rate, diharapkan dapat 

dijadikan model penelitian untuk melakukan penelitian berikutnya, dan 

menjadi pengetahuan bagi akademisi terhadap bidang perkreditan perbankan. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I 

 Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah penelitian; masalah 

penelitian yang secara terperinci membahas identifikasi masalah, pembatasan 
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masalah, serta perumusan masalah ; tujuan penelitian ; manfaat penelitian ; 

dan sistematika penulisan. 

BAB II 

 Pada bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti, 

mencakup landasan dan kerangka teori yang berkaitan dengan pokok masalah 

yang akan dibahas dalam skripsi, hasil penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian ini. Selain itu bab ini juga akan membahas kerangka 

pemikiran dan definisi atas variable-variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

BAB III 

 Untuk mendapatkan data-data demi terwujudnya penelitian ini maka 

penulis menggunakan dua metode dalam mengumpulkan data-datanya: 

• Data primer 

Mengumpulkan data-data dengan melakukan penelitian langsung 

kepada objek penelitian dengan cara interview atau pengumpulan 

data  

• Data sekunder 

Mengumpulkan data-data dengan cara melihat dari literatur-

literatur yang ada, dan juga dengan melihat dari penelitian-

penelitian sebelumnya. 
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BAB IV 

 Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu 

gambaran umum Bank X serta analisis dan pembahasan yang di dalamnya 

memuat pemecahan atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

BAB V 

 Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan penelitian 

yang telah dilakukan. 
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BAB II  

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

A. Bank 

  Bank adalah suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya 

dengan menghimpun dana dari masyarakat, dan akan disalurkan kembali dalam 

bentuk kredit. Adapun jenis bank  berdasarkan UU No.10 tahun 1998 jenis bank 

dapat dibagi menjadi Bank Umum dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Bank Umum 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran, sedangkan Bank perkreditan rakyat adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. 

 Adapun fungsi pokok dari bank umum adalah menyediakan mekanisme dan 

alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, menciptakan uang (uang 

giral), menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat (intermediasi), dan 

menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya. Dari fungsi tersebut dapat kita lihat bahwa 

bank berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi atau melakukan 

kegiatan ekonomi. 

 Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank antara lain adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk giro tabungan atau deposito, dan menyalurkan 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, menerbitkan surat pengakuan 

hutang, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, dan lain-

ANALISA FAKTOR..., Mochamad Fadh Haroen, Ak.-IBS, 2009



 9

lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-

undang. 

 

B. Kredit 

B.1 Definisi kredit 

 Istilah kredit berasal dari bahasa yunani yaitu (credere) yang berarti 

kepercayaan. Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau 

suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit 

(debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah 

dijanjikan, maka jelas tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan 

pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang, 

maupun jasa. 

Menurut Mac Leod pengertian kredit adalah “Credit is the personal 

reputation a person has, in consequence of which he can buy money or goods or 

labor, by giving in exchange for them, a promise to pay at a future time”. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki 

seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga 

kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu 

waktu yang akan datang.  

Hal ini diperkuat lagi dengan definisi dari Tucker yaitu “The transfer of 

something valuable to another, whether money, goods or services in the confidence 

that he will be both willing and able, at a future day, to pay its equivalent”. 
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Berdasarkan definisi tersebut, maka pertukaran atau pemindahan sesuatu yang 

berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, barang maupun jasa dengan 

keyakinan bahwa ia akan bersedia mampu untuk membayar dengan harga yang sama 

dimasa yang akan datang. 

Menurut Drs.Amir Rajab Batubara kredit itu adalah suatu pemberian prestasi 

yang mana balas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu waktu di hari 

yang akan datang. Definisi tersebut mengacu kepada Undang-undang No. 10/1998 

(pasal 21 ayat 11), yaitu kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Menurut Kent (1972) dalam bukunya Money and banking mengatakan bahwa 

kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan 

pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena 

penyerahan barang-barang sekarang. 

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit adalah 

kegiatan pertukaran atau pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya 

baik itu berupa uang, barang maupun jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam atas dasar kepercayaan 

kepada pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 
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 Tingkat kepercayaan ini dapat dinilai dari risiko setiap nasabah yang dilihat 

oleh bank, seperti yang penulis telah paparkan pada bab sebelumnya bahwa tingkat 

bunga kredit atau suku bunga kredit setiap nasabah pasti berbeda tergantung penilaian 

risiko dari bank terhadap nasabah itu sendiri. 

 

B.2 Unsur-unsur kredit 

 Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, 

sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini 

berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul 

yakin bahwa pihak peminjam akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai 

dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. 

Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan 

masyarakat yang diterimanya. 

Menurut Suyatno (1995) unsur unsur yang terdapat dalam kredit adalah: 

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang 

diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar 

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. 

b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur 

waktu ini, terkandung pengertian niai agio dari uang, yaitu uang yang ada 

sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang diterima pada masa yang akan 

datang atau time value of money. 
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c. Degree of risk, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat 

dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan 

kontraprestasi yang akan diterima pada kemudian hari (maturity risk). 

Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena 

masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. 

Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko 

inilah maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit. 

d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi 

juga dapat berbentuk barang atau jasa. 

 

B.3 Fungsi Kredit 

 Dalam kehidupan prekonomian yang modern, bank memegang peranan yang 

sangat pentin. Oleh karena itu, organisasi-organisasi bank selalu diikutsertakan dalam 

menentukan kebijakan di bidang moneter, pegnawasan devisa, pencatatan efek, dan 

lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, 

dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam 

segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi. 

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan menurut 

Suyatno (1995) adalah sebagai berikut: 

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang. 
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Seperti contohnya para pemilik modal/uang menyimpan uangnya pada 

lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman 

kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya 

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu-lintas uang. 

Kredit uang yang melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran 

baru, seperti cek, giro, bilyet giro, dan wesel maka akan dapat 

meningkatkan peredaran uang giral. Selain itu kredit perbankan yang 

ditarik secara tunai dapat meningkatkan peredaran uang kartal. 

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang. 

Dengan mendapat kredit, pengusaha dapat mengelola bahan baku menjadi 

barang jadi. Di samping itu, kredit juga dapat meningkatkan peredaran 

barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli 

barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain. 

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. 

Dalam memberikan stabilitas terhadap ekonomi, maka kebijakan 

diarahkan pada usaha-usaha antara seperti pengendalian inflasi, 

peningkatan ekspor, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. 

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. 

Setiap orang yang berusaha ingin meningkatkan atau mengembangkan 

usahanya tersebut akan tetapi seringkali usahanya tersebut tersangkut pada 

masalah permodalan. Dengan kredit yang diberikan oleh bank maka orang 

tersebut dapat meningkatkan kegiatan usahanya. 
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6. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha 

Dengan kredit, para pengusaha dapat memperluas usahanya sehingga 

dapat menarik tenaga kerja yang ada. 

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional 

Bank-bank besar di luar negri yang mempunyai jaringan usaha, dapat 

memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun 

tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negri. Begitu juga 

negara-negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan 

tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk 

kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. 

Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan 

ekonomi antarnegara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan 

hubungan internasional. 

 

B.4 Risiko Kredit 

 Walaupun penyusuran perencanaan kredit telah melalui berbagai macam 

analisis, namun hendaknya tetap memperhitungkan risiko yang mungkin timbul yaitu 

gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit 

bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan bank.Adapun definisi risiko kredit 

dikutip dari wikipedia ”the free encyclopedia” adalah ”Credit risk or credit 

worthiness is the risk of loss due to a counterparty defaulting on a contract, or more 
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generally the risk of loss due to some “credit event”, credit risk is sometimes also 

called default risk” 

 Pengelolaan risiko kredit terutama pada Bank diarahkan untuk meningkatkan 

keseimbangan antara ekspansi kredit yang sehat dengan pengelolaan kredit secara 

prudent agar terhindar dari oenurunan kualitas atau menjadi Non performing loan 

(NPL), serta mengoptimalkan penggunaan modal untuk memperoleh Risk Adjusted 

Return on Capital (RAROC) yang optimal. 

B.5 Perhitungan Tingkat Suku Bunga Kredit (Base Lending Rate) 

 Dalam menyalurkan dana berupa kredit, bank mendapatkan pendapatan yang 

cukup besar, pendapatan ini selain menjadi keuntungan bagi bank dapat juga berguna 

untuk menutupi kewajiban bank terhadap dana pihak ketiga, oleh karena itu 

perhitungan bunga kredit harus diperhitungkan dengan sebaik-baiknya agar tidak 

terjadi mismatch terhadap kewajiban yang harus dibayarkan dengan pendapatan bank 

dari kredit itu sendiri. 

 Dalam perhitungan bunga, terdapat beberapa unsur yang harus 

diperhitungkan, antara lain ialah: 

1. Cost of loanable fund (COLF) 

2. Spread (profit margin) 

3. Tax (pajak atas spread) 

4. Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) 

5. Biaya overhead&tenaga kerja          

Tingkat Suku Bunga Kredit 
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Cost of loanable fund adalah perhitungan cost of fund yang telah memasukkan 

unsur cadangan likuiditas wajib minimum (reserve requirement) yang harus 

dipelihara dengan presentasi tertentu untuk masing-masing sumber dana sesuai 

ketentuan Bank Indonesia. Oleh karena itu sebelum mendapatkan Cost of loanable 

fund, kita harus menentukan dahulu berapa cost of fund dari bank tersebut. 

 Dalam perhitungan cost of fund terdapat dua konsep, yaitu : 

a. Marginal cost concept 

b. Weighted average cost of fund 

B.5.1 Marginal cost concept 

Dalam menghitung besarnya biaya dalam pendekatan marginal cost concept 

adalah biaya dana yang relevan itu adalah berapa bunga yang harus kita bayar 

pada saat sekarang bila ingin mencari sumber dana dari pasar uang. Sebagai 

contoh: bila suatu perusahaan mengajukan kredit ke bank sebesar Rp.500 juta, 

untuk itu kemudian bank mencari sumber dana sejumlah tersebut dan 

menempatkan quotation 15% pertahun, maka 15% bagi bank merupakan 

biaya dana (cost of fund). Berdasarkan itu kemudian bank akan menentukan 

prime rate dan menambahkan spread pada marginal cost tersebut. Sebagai 

contoh bahwa untuk prime costumer tadi adalah 16% yaitu (15% + 1 % 

spread). 
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B.5.2 Weighted average cost of fund 

 Dalam menghitung besarnya biaya dalam pendekatan weighted average cost 

of fund maka yang dilakukan adalah menghitung seluruh sumber dana yang diterima, 

yaitu giro, tabungan, deposito dan pinjaman yang diterima berdasarkan porsi 

presentase besarnya masing masing sumber dana yang diterima. Kemudian dikalikan 

dengan presentase biaya dana yang dibayarkan dari masing masing sumber dana 

untuk memperoleh biaya dana efektif, ilustrasinya sebagai berikut: 

Tabel II.1 

Contoh Perhitungan Cost of Fund 

Sumber 

dana Jumlah Presentase 

Biaya 

dana RR 

Biaya dana 

efektif 

Kontribusi 

biaya 

Giro 350 35% 12% 5% 100 x 12% 4.42% 

          95   

Tabungan 200 20% 18% 5% 100 x 18% 3.79% 

          95   

Deposito 450 45% 20% 5% 100 x 20% 9.47% 

          95   

Total 1000         17.68% 

 

 Berdasarkan perhitungan diatas, maka diperoleh biaya dana 17.68%. 

Berdasarkan biaya dana ini, kemudian bank akan memasukan seluruh komponen 

yang merupakan biaya bunga kredit yang harus dibayar oleh nasabah. Komponen 

tersebut antara lain: 

a. Spread (keuntungan yang diinginkan) 
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Spread untuk berbagai klasifikasi nasabah kredit (target market) berbeda. 

Makin baik klasifikasi credit-rating nasabah, maka makin rendah spread yang 

dibebankan kepada perusaan. 

b. Pajak 

Pembebanan pajak dibebankan secara penuh ataupun hanya sebagian (partial). 

Hal ini tentunya sangat tergantung pada kebijaksanaan bank pesaing terhadap 

suatu kelompok nasabah tertentu. 

c. Risk allowance 

Cadangan ini semakin besar apabila risiko pemberian kredit semakin besar 

dan sebaliknya. Penentuan risk allowance sebagai komponen bunga kredit 

lebih bersifat taktis di dalam upaya memperbesar pendapatan. Bank umum 

boleh menghapuskan kredit macet dari sebesar 3% dari total portfolio kredit, 

sepanjang bank tersebut memiliki cadangan penghapusan kredit yang 

mencukupi.  

d. Overhead cost 

Besarnya overhead cost tiap-tiap bank berbeda antara satu dengan 

lainnya, hal ini sangat tergantung dari efisiensi suatu bank di dalam 

mengontrol biaya-biaya serta kemampuan bank di dalam mengontrol biaya-

biaya serta kemampuan bank di dalam memperluas earning assets nya.  

 Dalam perhitungan harga kredit atau Base lending rate, memiliki rumus dasar 

yaitu: Base lending rate = Cost of fund + Overhead Cost + Risk factor + spread. 
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Dalam penentuan suku bunga kredit, terdapat berbagai macam teori, antara lain 

adalah Pricing policy Theory, dalam teori ini perhitungan didasarkan dengan 2 acuan, 

yaitu ; Cost oriented dan Non-Cost oriented. 

 Perhitungan secara cost oriented adalah perhitungan yang telah kita bahas 

sebelumnya, adapun perhitungan secara non-cost oriented dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

 Dalam menentukan suku bunga kredit digunakan tiga cara yaitu : 

1. Regulator set 

Suku bunga terlebih dahulu dipatok dengan peraturan yang ada, 

sehingga dalam memberikan suku bunga kredit, bank harus 

menggunakan suku bunga yang telah ditetapkan terlebih dahulu, 

seperti suku bunga kredit likuiditas dari BI dan juga suku bunga kredit 

program yang telah ditentukan dari BI. 

2. Going rate pricing 

Sering disebut juga sebagai follow the leader, pricing berdasarkan 

rata-rata harga dalam suatu industri yang sedang berlaku, karena suku 

bunga kredit tersebut sudah terbentuk dipasar oleh mekanisme 

permintaan dan penawaran. 

3. Perceived Value Pricing 

Penentuan suku bunga kredit tergantung dari image nasabah terhadap 

service bank tersebut, jika nasabah menganggap jasa dari bank sangat 

memuaskan maka, bank dapat menentukan bunga yang sedikit lebih 
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tinggi jika dibandingkan dengan nasabah yang kurang memberikan 

apresiasi terhadap jasa yang diberikan oleh bank tersebut. 

 

C. Biaya 

 Masalah biaya sangat erat hubungannya dengan setiap usaha atau kegiatan 

yang menghasilkan barang atau jasa, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang 

tepat tentang apa yang dimaksud dengan biaya itu sendiri. Signifikansi biaya dalam 

suatu usaha ini adalah sebagai dasar bagi suatu perencanaan dan pengawasan serta 

dalam pengambilan keputusan yang akan diambil oleh perusahaan, khususnya dalam 

rangka penetapan strategi yang akan diambil.  

 Menurut Hansen (2003), pengertian biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas 

yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan 

masa sekarang dan masa yang akan datang dalam kegiatan suatu organisasi. 

Sedangkan menurut Horngren (2004), biaya adalah sumber dana yang dikorbankan 

atau dihabiskan untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pengertian 

diatas disimpulkan bahwa biaya merupakan nilai yang dikorbankan demi 

mendapatkan keuntungan  untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan bagi suatu 

organisasi. 

 Hal ini sejalan dengan definisi yang dijelaskan pada Ikatan Akuntansi 

Indonesia, yaitu ”Mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan 

aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, beban pokok penjualan, gaji & penyusutan. 

ANALISA FAKTOR..., Mochamad Fadh Haroen, Ak.-IBS, 2009



 21

Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas 

dan atau setara kas persediaan dan aktiva tetap”. 

 Adapun menurut Usry (1996), pengertian biaya adalah arus keluar barang atau 

jasa yang akan dibebankan atau dibandingkan dengan pendapatan untuk menentukan 

laba. 

 Dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa biaya adalah kas 

atau nilai setara kas yang dikeluarkan untuk barang atau jasa yang diproduksi atau 

diberikan oleh perusahaan atau organisasi dalam melakukan aktivitas perusahaan 

dalam upaya untuk menuju tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. 

 

C.1 Klasifikasi Biaya 

 Dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan dengan berbagai macam cara, 

umumnya penggolongan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai 

dengan penggolongan tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep biaya yang 

dikemukakan oleh Clark (1981) yaitu ”.. there are different costs for different 

purposes..” 

 Beberapa jenis biaya digunakan untuk penilaian persediaan dan untuk 

menetapkan pendapatan .Adapun jenis biaya yang berguna untuk perencanaan, 

penganggaran, dan pengendalian biaya dalam membuat keputusan-keputusan jangka 

pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu biaya dapat digolongkan menjadi: 

1. Penggolongan biaya menurut fungsi manajemen 
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a. Manufacturing cost, biaya yang berhubungan dengan kegiatan 

manufaktur dalam perusahaan. Manufacturing cost disebut juga 

manufacturing overhead, biaya ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, 

yaitu : 

• Bahan langsung, semua bahan yang menjadi bagian yang 

tak terpisahkan dari suatu produk 

• Upah langsung, adalah upah atas tenaga kerja yang secara 

langsung terlibat atas pembuatan produk. 

• Factory Overhead, adalah biaya-biaya lain selain bahan 

langsung dan upah langsung 

b. Non-Manufacturing cost dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

• Biaya penjualan (selling expense), biaya yang berhubungan 

dengan penjualan dan pengangkutan produk. 

• Biaya umum dan administrasi 

2. Penggolongan biaya menurut kemudahannya untuk ditelusuri 

a. Direct cost, adalah biaya yang dapat dengan mudah 

diidentifikasikan dengan suatu yang dibiayai. 

b. Indirect cost, adalah biaya yang tidak dapat dengan mudah 

diidentifikasikan dengan suatu yang dibiayai. 

3. Penggolongan biaya menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan 

perubahan volume kegiatan. 
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a. Variable cost, Biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan, contohnya adalah biaya bahan 

baku, direct labor cost. 

b. Fixed cost, adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam besar 

volume kegiatan tertentu, contohnya adalah: biaya sewa gedung, 

biaya asuransi dan sebagainya. 

C.2 Biaya Pada Bank 

 Biaya merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam 

rangka menciptakan atau memperoleh pendapatan. Maksud dari biaya disini adalah 

biaya yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan untuk 

menciptakan pendapatan dalam suatu periode tertentu. Biaya yang dikeluarkan tidak 

memberikan manfaa ekonomis untuk kergiaan periode berikutnya.  

 Biaya diakui secara accrual basis, artinya selalu diakui dan dibebankan 

kedalam peritungan laba-rugi pada saat jatuh waktu tanpa terlebih dahulu menunggu 

pembayaran. Biaya yang terdapat dalam laporan laba rugi bank terdiri dari biaya 

operasional seperti biaya bunga, biaya komisi, biaya overhead dan biaya non-

operasional. Sehingga biaya-biaya yang masuk dalam perhitungan biaya bank 

menurut Lapoliwa (1993) adalah: 

a. Berdasarkan Kegiatan Operasional 

- Biaya Bunga 

- Biaya Pendanaan lainnya 
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b. Berdasarkan Kegiatan Operasional Lainnya 

- Beban Gaji dan Tunjangan 

- Beban Umum dan Administrasi 

- Beban Lain-Lain 

C.3 Overhead Cost 

 Biaya overhead merupakan salah satu biaya tidak langsung yang dikeluarkan 

perusahaan untuk memproduksi barang atau memberikan jasa kepada klien atau 

nasabah perusahaan tersebut yang perhitungannya mempengaruhi biaya pokok 

produksi perusahaan atau organisasi tersebut. Adapun contoh biaya overhead seperti 

biaya bahan baku material tak langsung, upah tenaga kerja tidak langsung dan biaya 

biaya yang tidak berhubungan langsung dengan suatu pekerjaan ataupun produk 

barang atau jasa, karena biaya overhead merupakan suatu biaya yang tidak nampak 

dalam suatu produk jadi. 

C.3.1 Alokasi Biaya Overhead 

 Biaya overhead akan timbul selama proses produksi berlangsung. Berkaitan 

dengan biaya overhead, permasalahan yang biasa timbul adalah bagaimana cara 

pembebanan biaya overhead pada produk jadi, baik itu produk barang ataupun produk 

jasa. Adapun beberapa cara yang dapat dipergunakan untuk mengalokasikan biaya 

overhead adalah dengan menggunakan metode single allocation dan ABC. Metode 

single allocation adalah metode perhitungan biaya overhead dengan menggunakan 

satu dasar alokasi, maksudnya adalah biaya tidak dikelompokkan secara homogen, 

dan kemudian dialokasikan kedalam produk per unit dengan satu dasar alokasi.. 
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Rumus biaya overhead per unit: 

Biaya Overhead 1 tahun…….. (Rumus 1) 

                                         Produksi 1 tahun 

 

 Pada kenyataannya menunggu sampai akhir tahun untuk menghitung tariff 

overhead sulit diterapkan karena suatu perusahaan memerlukan informasi biaya per-

unit sepanjang tahun. Informasi ini diperlukan secara tepat waktu baik untuk laporan 

keuangan internal maupun membantu manajer mengambil keputusan seperti 

penetapan harga. Beberapa pihak menyarankan bahwa informasi biaya overhead yang 

lebih tepat waktu dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur yang sama untuk 

periode yang lebih pendek  

 Dalam proses penetapan tarif overhead, biasanya dilakukan terlebih dahulu 

penyusunan anggaran untuk periode yang akan datang. Dalam penyusunan tersebut 

jenis-jenis biaya overhead diklasifikasikan menurut perilaku biaya dan dengan 

memperhatikan tingkat kegiatan yang direncanakan, seperti pada bank misalnya, 

seperti biaya-biaya menghimpun dana atau biaya menyalurkan kredit pada periode 

mendatang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga jumlah anggaran biaya 

produksi tidak langsung ini disebut juga dengan budgeted/estimated overhead adapun 

perhitungannya seperti ini: 

Pre-estimated Overhead Rate = Budgeted Overhead Cost  .......... (Rumus 2) 

           Budgeted level of Activity 

 
 Untuk mengalokasikan biaya overhead, dasar alokasi yang dapat digunakan 

adalah sebagai berikut: 
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a. Jam kerja langsung, pemicu ini lebih tepat digunakan pada perusahaan 

yang proses produksinya bersifat padat karya dan mesin-mesin yang 

digunakan hanya dapat bekerja dengan bantuan manusia 

b. Jam kerja mesin, pemicu ini tepat untuk dipakai jika proses produksi lebih 

dominant menggunakan mesin, dan mesin yang digunakan dapat 

dijalankan tanpa bantuan manusia 

c. Prosentase upah langsung, dipakai jika perusahaan adalah padat karya dan 

tarif upah yang dibayarkan untuk mengerjakan masing-masing order 

adalah relative sama. Penggunaan prosentase upah langsung sebagai cost 

driver lebih sesuai, karena tidak mengandung unsur bahan langsung yang 

dapat menimbulkan distorsi pada perhitungan biaya. 

d. Prosentase bahan langsung, dipakai jika bahan yang digunakan untuk 

masing-masing order relatif sama, pemicu ini kurang tepat digunakan 

karena pada umumnya bahan langsung yang digunakan untuk berbagai 

macam produk relative berbeda. 

e. Unit produksi, dapat digunakan jika produk yang diproduksi adalah 

memiliki kualitas standard dan cenderung homogen. 
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C.3.2 Activity Based Costing (ABC) 

 Pengertian activity based costing menurut Hansen (2003) adalah sebagai 

berikut: 

A system based on activities that links organizational spending on resources to the 

products and services produced and delivered to customer 

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa ABC costing adalah suatu 

sistem perhitungan yang menelusuri biaya dalam produk atau jasa berdasarkan 

konsumsi sumber daya (resource cost) oleh aktivitas dalam memproduksi barang atau 

jasa biaya dari sumber daya tersebut dialokasikan kepada aktivitas dan kemudian 

biaya aktivitas tersebut dialokasikan kepada cost-object berdasarkan tingkat 

penggunaan. 

Tabel 2.2 menjelaskan perbedaan sistem tradisional dengan Activity Based Costing. 

Tabel II.2 

Tabel Perbedaan Sistem Biaya Tradisional dan ABC 

 Sistem Tradisional Acticvity Based 

Costing 

Pemicu Sumber daya Berdasarkan unit Berdasarkan Unit dan 

non-unit 

Insentif Alokasi Penelusuran 

Perhitungan 

Harga pokok produksi 

Sempit dan kaku Luas dan fleksibel 

Fokus Pengelolaan biaya Pengelolaan aktivitas 

Informasi Biaya secara ringkas Aktivitas secara rinci 

Maksimalisasi Kinerja unit individu Kinerja system 
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 Sistem Tradisional Acticvity Based 

Costing 

Ukuran yang digunakan Kinerja Keuangan Keuangan dan non-

keuangan 

  

ABC mendukung pendapat yang menyatakan bahwa semua biaya bersifat 

variable dan semua biaya harus dapat ditelusuri sampai kepada produk atau jasa yang 

dihasilkan. Sesungguhnya perbedaan antara system tradisional dengan system ABC 

terletak pada cara pembebanan biaya-biaya tidak langsung (overhead) pada produk 

atau jasa akhir. 

Menurut Hansen (2003) penerapan system ABC adalah: 

a. Identifikasi Aktivitas 

Dimana terjadi penelusuran biaya overhead pada aktivitas yang dilakukan 

pada unti organisasi seperti pabrik atau departemen. 

b. Alokasi Biaya Pada Aktivitas 

Hal ini dilakukan dengan menggunakan informasi mengenai konsumsi 

tiap aktivitas atas setiap sumber daya. 

c. Alokasi Biaya Aktivitas pada Aktivitas lain 

Hal ini hanya dilakukan bila ada aktivitas yang sifatnya sekunder atau 

pendukung dari aktivitas primer. Pada tahap ini biaya untuk aktivitas 

sekunder dialokasikan pada aktivitas lain yang menggunakan hasil mereka 

atau aktivitas primer. 

d. Alokasi Biaya Pada Produk 
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Merupakan tahap dimana biaya dialokasikan pada produk dengan 

menggunakan proporsi penggunaan aktivitas. 

Menurut Kaplan (1999) beberapa manfaat yang akan diperoleh manajemen dengan 

menerapkan ABC adalah sebagai berikut: 

1. Memperbaiki keputusan yang diambil. 

Para manajer perusahaan yang telah mengadopsi ABC percaya bahwa 

semakin akurat biaya produk yang dilaporkan oleh aktivitas penelitian 

lapangan menunjukan penyebab timbulnya keputusan yang tidak tepat. 

Hal ini sering ditimbulkan oleh unit based report. 

2. Melakukan perbaikan secara kontinyu 

Hal ini dapat dilakukan dengan menambah dan mengurangi aktivitas yang 

dilakukan dengan untuk memperkirakan biaya overhead dan 

meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. Contoh: Pada biaya-biaya 

yang dikategorikan pada batch related activities yang dengan 

menggunakan ABC. Biaya ini akan terlihat dengan jelas sehingga aktivitas 

yang tidak menambah nilai tambah bagi customer dapat dieliminasi, atau 

biaya-biaya yang tidak memiliki kontribusi secara signifikan dapat 

dieliminasi. 

3. Kemudahan dalam menentukan relevant cost 

Dengan menggunakan system tradisional untuk mendapatkan informasi 

yang relevan dalam mengambil keputusan perusahaan-perusahaan perlu 

mengadakan studi yang menghabiskan biaya yang besar untuk 
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mendapatkan informasi tersebut. ABC mengurangi keperluan akan studi 

seperti ini, dengan memberikan keakuratan di dalam pembebanan biaya 

produk.  

Adapun keterbatasan dari Activity Based Costing adalah: 

1. Allocation 

Dalam penerapannya, walaupun data setiap aktivitas tersedia namun 

beberapa biaya kadang membutuhkan alokasi kepada departemen dan 

produk berdasarkan volume karena untuk mendapatkan aktivitas yang 

spesifik akan menimbulkan biaya yang tidak praktis. 

2. Ommisiary of cost 

Beberapa biaya produk yang spesifik dapat dihilangkan dari analisis 

seperti misalnya klaim garansi rekayasa produk serta riset dan 

pengembangan. 

3. Expense and time consume 

Pengembangan dan penerapa sistem ABC dapat menjadi sangat mahal dan 

menyita waktu yang panjang. 

 

C.3.3 ABC untuk perbankan 

Menurut Horngren (2004) penerapan system ABC pada perusahaan jasa dan 

perusahaan dagang sama dengan penerapannya dalam perusahaan manufaktur, 

caranya adalah dengan mengelompokkan biaya berdasarkan biaya yang homogen dan 

diklasifikasikan sebagai biaya pada tingkat unit produksi, kelompok produksi, biaya 
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pendukung barang/jasa, atau biaya pendukung fasilitas. Biasanya penggunaan biaya 

ini dilakukan pada perusahaan manufaktur, akan tetapi dapat juga dilakukan pada 

perusahaan yang bergerak memberikan jasa, seperti Cooperative Bank di inggris.  

Bank dapat menghitung biaya untuk beragam aktivitas, seperti transaksi 

ATM, pembukaan dan penutupan rekening, aadministrasi agunan, dan proses 

transaksi kartu kredit. Tarif biaya digunakan untuk menghitung biaya beragam 

produk, seperti rekening, agunan, dan kartu kredit. Informasi ini membantu bank 

meningkatkan proses dalam menentukan produk mana dan segmen dari nasabah 

mana yang menguntungkan, sehingga bank dapat memilah mana biaya yang efektif 

dan efisien yang dapat dimasukkan kedalam komponen overhead cost. 

 

C.3.4 Overhead Cost untuk perbankan 

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) beban overhead adalah 

berbagai beban yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional bank. Kemudian 

dasar pengaturannya adalah: 

1. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak 

menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat 

ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi 

syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aktiva. (KDPPLK Paragraf 97) 

2. Kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode      

akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan 

secara luas atau tidak langsung. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas 
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dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering 

diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan 

aktiva seperti aktiva tetap, goodwill, paten, merk dagang. Dalam kasus 

semacam itu, beban ini disebut penyusutan atau amortisasi. Prosedur 

alokasi ini dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi 

uang menikmati mafaat ekonomi aktiva yang bersangkutan (KDPPLK 

Paragraf 96) 

Adapun ciri-ciri biaya overhead adalah sebagai berikut : 

a. Tidak dikaitkan secara langsung dengan jasa yang dihasilkan. 

b. Tidak memberi manfaat pada masa yang akan datang. 

c. Diakui sebagai beban pada periode terjadinya. 

Sehingga perlakuan Akuntansi untuk biaya overhead adalah 

1. Pengakuan dan pengukuran 

Biaya overhead diakui: 

d. Seluruhnya pada periode terjadinya; atau 

e. Sebesar alokasi proporsional selama beberapa periode untuk biaya 

overhead yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode. 

2. Penyajian 

Biaya overhead merupakan bagian dari beban operasional bank yang 

disajikan dalam pos tersendiri dan dirinci berdasarkan jenis biaya. 
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C.3.4.1 Alokasi Biaya Overhead 

 Menurut Walker (1997) pada dasarnya, alokasi biaya overhead pada 

perbankan hampir sama dengan perusahaan manufakur, seperti machine hours, direct 

labor, labor cost, machine cost serta biaya biaya lainnya. Adapun contoh biaya 

overhead perbankan menurut Lapoliwa (1993) antara lain: Beban umum dan 

Administrasi, beban gaji, tunjangan pegawai. 

 

C.3.4.2 Perhitungan Biaya overhead dengan pendekatan single cost allocation rate 

 Komponen biaya yang diperhitungkan dalam biaya overhead ini adalah semua 

biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan penghimpunan dana dari berbagai 

sumber yang menjadi beban rugi laba, antara lain adalah: Beban personalia, 

administrasi dan umum, dan beban lainnya. 

 Misalnya, Biaya overhead yang dikeluarkan bank selama sebulan adalah 

sebesar Rp.50 milyar, sementara jumlah dana yang berhasil dikumpulkan sebesar 

Rp.1000 milyar, maka biaya overhead bank adalah sebesar: 

Rp.50 milyar =  5%  

    Rp.1000 milyar 

 

D. Risiko 

 Menurut Corrado (2002) Dalam investasi atau pemberian kredit kita 

dihadapkan pada dua risiko utama, yaitu risiko sistematis dan non-sitematis. Risiko 

sistematis atau yang disebut juga dengan market-related risk adalah risiko yang 

mempengaruhi setiap jenis investasi karena risiko ini mempengaruhi setiap jenis 
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investasi secara luas, maka risiko ini tidak dapat ditekan atau dihilangkan dengan cara 

diversifikasi. 

 Jenis risiko yang kedua adalah risiko non-sitematis, yaitu risiko yang hanya 

dimiliki oleh masing-masing investasi, oleh karena itu, risiko non-sistmatis sering 

juga disebut unique atau asset-specific risk. Risiko ini dapat ditekan dengan cara 

melakukan diversifikasi, dimana investasi yang ada di dalam suatu portfolio yang 

terdiversifikasi akan saling menghilangkan risiko non-sistematis antara satu investasi 

dengan investasi lainnya.  

 

D.1 Systematic Risk Principle 

 Systematic risk principle menyatakan bahwa investor mendapatkan return 

karena menanggung risiko bergantung hanya pada risiko sistematik dari investasi 

tersebut, hal ini dikarenakan risiko non sistematis dapat dieliminasi dengan hampir 

tanpa biaya, yaitu dengan cara diversifikasi. Implikasi dari prinsip ini adalah expected 

return dari suatu asset bergantung hanya pada besarnya risiko sitematis, tidak peduli 

berapapun besarnya risiko dari asset tersebut hal ini dipaparkan oleh Corrado (2002). 

 

D.2 Koefisien Beta 

 Karena systematic risk merupakan penentu tingkat return yang penting bagi 

suatu aset, maka kita membutuhkan alat untuk mengukur risiko sistematis dari setiap 

aset investasi. Ukuran risiko sistematis yang umum digunakan adalah koefisien beta, 
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yang disimbolkan dengan β. Koefisien beta memberikan informasi seberapa besar 

risiko sitematis yang dikandungnya relatif terhadap rata-rata aset keseluruhan. 

 Sesuai dengan definisinya, rata-rata aset secara keseluruhan memiliki nilai 

beta 1.0, jika nilai beta 0.5 maka aset tersebut memiliki risiko sistematis sebesar 

setengah dari yang dimiliki oleh rata-rata aset secara keseluruhan. Dan sebaliknya 

aset dengan koefisien beta 2.0 memiliki risiko sistematis dua kali lebih besar dari aset 

yang dimiliki oleh rata-rata aset secara keseluruhan. 

 Dengan mengetahui nilai beta, kita dapat mengestimasi expected return suatu 

aset, dan beta menunjukkan seberapa sensitif suatu asset terhadap kejadian dipasar 

yang tidak terduga. Sensitifitas ini tergantung kepada dua hal, yaitu: (1) Seberapa 

besar korelasi antara return aset dengan return pasar dan (2) seberapa fluktuatif aset 

tersebut terhadap relatif harga pasar. 

 Menurut Corrado (2002) koefisien beta dapat diestimasi dari data aktual, 

sumber data yang berbeda akan menghasilkan nilai beta yang berbeda pula. Yang 

masih menjadi bahan diskusi berkaitan dengan pengestimasian koefisien beta adalah 

pemilihan indeks pasar, namun kita belum tahu secara persis apa yang disebut dengan 

pasar. Ada beberapa indeks yang umum menjadi acuan sebagai ”pasar” seperti IHSG 

atau LQ45, perbedaan dari apa yang kita sebut sebagai ”pasar” ini dapat 

menyebabkan hasil estimasi beta yang berbeda-beda pula . 

D.3 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

 CAPM pertama kali dikembangkan oleh Treyner, Sharpe, Lintner, dan Mossin 

pada awal tahun 1960-an dan terus disempurnakan setelahnya. Model ini 
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menghubungkan atau memprediksi hubungan antara risk dengan expected return dari 

suatu asset yang berisiko. Beberapa asumsi perlu diterapkan dalam penggunaan 

model dasar CAPM ini, hal ini bertujuan untuk memudahkan pembentukan model. 

Menurut Bodie (2003) Asumsi-asumsi tersebut antara lain: 

1. Setiap investor memiliki time horizon atau jangka waktu investasi yang 

sama 

2. Investor membentuk portfolionya dari aset-aset keuangan yang secara 

umum diperdagangkan di seluruh dunia, seperti saham dan obligasi, serta 

memiliki aset yang tak terbatas akan kesempatan untuk meminjam dan 

meminjamkan dananya pada tingkat suku bunga bebas risiko. 

3. Tidak terdapat pajak penghasilan atau biaya transaksi dengan melakukan 

perdagangan di pasar. Dengan demikian investor akan tidak merasakan 

perbedaan antara return yang didapat dari dividen atau capital gain. 

4. Investor merupakan investor yang rasional. 

5. Semua investor menganalisa asset dengan cara dan dengan pandangan 

ekonomi yang sama. Hal ini berarti bahwa pada harga tertentu dari suatu 

aset dan tingkat suku bunga tertentu, setiap investor menggunakan 

expected return, standar deviasi dan korelasi yang sama dalam 

menghasilkan komposisi portfolio yang optimal (efficient frontier) asumsi 

ini disebut juga dengan homogenus expectations. 

Dari asumsi-asumsi diatas maka terdapat beberapa implikasi, antara lain:   
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1. Semua investor akan membentuk portfolio pasar, dimana didalamnya 

terkandung seluruh aset yang ada di pasar dengan masing-masing aset 

memiliki proporsi porotfolio yang sesuai dengan proporsi kapitalisasinya 

dipasar. 

2. Portfolio pasar merupakan portfolio yang optimal dan berada pada kurva 

efficient frontier, yaitu kurva yang mencerminkan serangkaian portfolio 

yang memiliki expected return yang maksimum pada tingkat risiko 

tertentu, atau memiliki tingkat risiko yang minimum pada tingkat expected 

return tertentu. 

3. Risk premium pada suatu asset akan proporsional terhadap risiko premium 

portfolio pasar dan koefisien beta dari asset terhadap portfolio pasar. 

Koefisien beta mengukur bagaimana sensitifitas return asset terhadap 

return dari portfolio pasar. Koefisien beta juga merupakan koefisien 

regresi dari return suatu asset terhadap return portfolio pasar. 

Mengacu pada implikasi terakhir diatas, maka kita dapat membentuk suatu 

persamaan sebagai berikut: 

  E(rm)-rf  =  E(ri)-rf       

            1                β 

Dengan melakukan mengatur ulang rumus diatas maka kita akan memperoleh 

formula CAPM yaitu : 

E(r) = rf + β [ E(rm) – rf ]……..(Rumus 3) 

Penjelasan: 

E( r ) = Expected return 
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Rf = Tingkat suku bunga bebas risiko 

Β = Nilai beta/ sensitifitas return asset terhadap return pasar 

E(rm) = Expected return dari portfolio pasar 

Menurut Corrado (2002) Model CAPM menunjukkan bahwa expected return 

dari asset bergantung kepada 3 hal, yaitu: 

1. The pure time value of money: sebagaimana yang diukur dengan tingkat 

suku bunga bebas risiko, Rf, yaitu imbalan untuk menunggu uang kita 

kembali, tanpa mengambil risiko apapun. 

2. The reward for bearing systematic risk: Sebagaimana yang diukur dengan 

risiko premium pasar [E(rm) – rf] komponen ini merupakan imbalan yang 

diberikan oleh pasar untuk menanggung rata-rata risiko pasar. 

3. The amount of systematic risk: Sebagaimana yang diukur oleh beta (β) 

komponen ini adalah jumlah dari risiko sitematis yang dikandung oleh 

suatu aset relative terhadap rata-rata asset secara keseluruhan. 

D.5 Premi risiko 

 Penanaman dana dalam bentuk kredit memiliki potensi risiko yang dapat 

menimbulkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu dalam menentukan besarnya 

tingkat bunga kredit yang dikenakan bank kepada nasabah debiturnya, faktor risiko 

perlu dimasukan sebagai komponen penentu terhadap bunga kredit yang nantinya 

dibebankan kepada debitur. 

 Premi risiko dapat diketahui dari pengalaman bank dalam pengelolaan kredit, 

yaitu dengan melakukan penilaian atas kualitas kredit. Semakin besar jumlah kredit 
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yang masuk dalam kelompok kredit bermasalah, semakin tinggi risiko yang dihadapi 

oleh bank. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia mewajibkan bank membentuk 

penyisihan penghapusan kredit terhadap total kredit yang digolongkan bermasalah 

sesuai surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No,30/268/KEP/DIR tgl.27 Februari 

1998. 

 Faktor risiko sebagai salah satu komponen penentu tingkat bunga kredit dapat 

dihitung dengan menggunakan metode pembentukan cadangan atau penyisihan 

penghapusan kredit yang dikaitkan dengan presentase tertentu terhadap kualitas atau 

kolektibilitas kredit dibagi dengan rata-data outstanding loan. 

 Adapun contoh perhitungannya sebagai berikut: 

a. Cadangan Umum  

• Perhitungannya adalah 1% dari total aktiva produktif (kredit) 

b. Cadangan Khusus 

• Perhitungannya adalah 5% dari kredit kategori dalam perhatian khusus  

• Perhitungannya adalah 15% dari kredit kurang lancar 

• Perhitungannya adalah 50% dari kredit diragukan 

• Perhitungannya adalah 100% dari kredit macet 

Apabila diasumsikan saldo debet bank rata-rata sebesar Rp.1000 milyar dan 

kolektibilitas kredit masing-masing: lancar 85%, dalam perhatian khusus 5%, kurang 

lancer 4%, diragukan 3%, dan macet 3%. Maka jumlah kredit berdasarkan tingkat 
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kolektibilitasnya dan jumlah cadangan penghapusan kredit dapat dihitung seperti 

tabel di bawah ini. 

 

Tabel II.3 

Tabel Perhitungan Cadangan Penghapusan 

Klasifikasi 
Cadangan 
Kredit 

Kolektibilitas 
Kredit 

Kredit yang 
di 
klasifikasikan 

Cadangan 
penghapusan 

Jumlah cadangan 
penghapusan 

Cadangan 
umum -   1% 10 

Cadangan 
Khusus        

1. Lancar 85% 850     

2. DPK 5% 50 5% 2.5 

3. Kurang 
Lancar 4% 40 15% 6 

4. Diragukan 3% 30 50% 15 

5. Macet 3% 30 100% 30 

Total 100% 1000   63.5 

 

Dari perhitungan diatas, premi risiko kredit dapat dihitung : 

Premi risiko: 63.5   x 100 = 6.36% 

          1000 

 

E. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Agustina 

Rusianasari 

2002 Perhitungan Biaya 

Dana:Salah Satu 

Dasar Penentuan 

Tingkat Suku Bunga 

Kredit 

Perhitungan biaya dana 

menggunakan 4 macam rasio 

yaitu Cost of Mix Fund, Cost of 

money, Cost of loanable fund, 

dan Cost of operable fund 

kemudian dalam menentukan 
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tingkat suku bunga kredit, bank 

harus mempunyai standar yang 

jelas. 

2 Said Ely 1992 Cost of fund sebagai 

dasar penentuan suku 

bunga kredit pada 

BPR X 

Dalam menentukan cost of 

fund tidak dapat menggunakan 

historical cost, karena konsep 

historical cost hanya dapat 

digunakan untuk mengukur 

kinerja suatu bank pada masa 

lalu. 

3 Djuhdi 1986 Dasar-dasar 

pertimbangan dalam 

penentuan suku bunga 

kredit sebagai dasar 

pemberian kredit 

investasi pada bank. 

Adapun dasar-dasar yang 

digunakan untuk menentukan 

suku bunga kredit adalah 

interest cost,non tinterest cost, 

keadaan ekonomi, kemampuan 

nasabah, keadaan bank pesaing. 

4 Suryo 

Sutanto 

1995 Alternatif cara 

pengendalian biaya 

overhead guna 

meningkatkan 

profitabilitas usaha: 

Studi kasus pada bank 

X di kotamadya 

Semarang 

Salah satu alternatif untuk 

mengendalikan biaya adalah 

dengan cara outsourcing, 

tindakan ini dapat 

dipertimbangkan, terutama 

untuk kegiatan-kegiatan 

penunjang yang bukan 

merupakan bidang keahlian 

bank, karena apabila kegiatan 

tersebut ditangani sendiri oleh 
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bank, seringkali menimbulkan 

pemborosan biaya dan dengan 

kualitas yang kurang memadai. 

5 Waluja 1994 Pengendalian biaya 

overhead sebagai 

upaya 

mempertahankan laba 

bank pembangunan 

daerah propinsi DIY 

Salah satu pengedalian biaya 

overhead adalah dengan 

penetapan biaya standar pada 

awal tahun anggaran dan 

dilakukan evaluasi secara 

periodeik 

(Sumber:Jurnal pada perpustakaan LPPI) 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agustina Rusianasari dalam 

penelitiannya yang berjudul “Perhitungan Biaya Dana:Salah Satu Dasar Penentuan 

Tingkat Suku Bunga Kredit” disebutkan bahwa bank harus memiliki standar yang 

jelas dalam menentukan tingkat suku bunga kredit. Perhitungan biaya dana ditambah 

dengan tingkat keuntungan yang diinginkan oleh bank atau sering disebut dengan 

interest spread merupakan salah satu dasar yang dapat digunakan dalam menentukan 

tingkat suku bunga kredit. Hal ini dapat dilakukan, tetapi alangkah baiknya jika 

dalam menentukan tingkat suku bunga kredit tidak hanya biaya dana saja yang 

dijadikan dasar, terdapat biaya-biaya lainnya seperti overhead rate, atau biaya alokasi 

modal dan lain-lain yang harus masuk kedalam perhitungan tingkat suku bunga 

kredit.  

 Penelitian yang dilakukan Oleh Said Ely dalam judul “Cost of fund sebagai 

dasar penentuan suku bunga kredit pada BPR X” menyimpulkan bahwa cost of fund 

tidak dapat menggunakan historical cost, karena konsep historical cost hanya dapat 
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digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank pada masa lalu. Karena dalam hal 

memberikan suku bunga kredit juga harus memperhitungkan faktor-faktor pada masa 

akan datang, seperti keadaan pasar, atau keadaan bank pesaing, sehingga tidak dapat 

menggunakan historical cost. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan tempat penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada PT.Bank X. Pengambilan data dilakukan pada 

bulan januari 2009. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah riset yang bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu. Dapat 

dikatakan bahwa riset deskriptif bertujuan untuk melukiskan fakta, populasi, atau 

bidang tertentu secara faktual dan sitematis. Dalam hal ini penulis ingin mendapatkan 

gambaran mengenai perhitungan tingkat suku bunga yang baik. 

B. Metode Pengumpulan data 

  Menurut cara memperoleh data, penelitian ini menggunakan data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari objek 

yang diteliti, dalam hal ini pejabat Bank X divisi Market and Operational Risk 

Group. Penelitian dengan menggunakan data primer ini dilakukan dengan cara 

mendatangi dan meneliti secara langsung perusahaan atau instansi yang menjadi 

objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang 

berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Adapun teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data primer ini adalah menggunakan teknik wawancara.  

 Data sekunder adalah, data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-

sumber tertulis yang sudah ada berupa dokumen. Pengumpulan data sekunder ini 

dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori literatur dan membaca buku-buku atau 
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majalah dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai 

dasar dalam pemecahan masalah ini. Adapun data sekunder yang digunakan adalah 

data neraca konsolidasi Bank X 30 juni 2008. 

C. Metode analisis data  

 Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bpk. Mohamad Helmy dan 

Bpk. Glenn Rundengan selaku staff dari Bank X divisi Market and Operational Risk 

Group, penulis akan menganalisanya untuk mendapatkan gambaran mengenai data-

data yang digunakan untuk menghitung base lending rate pada Bank X. Setelah 

diperoleh data-data baik melalui proses wawancara maupun data sekunder, 

selanjutnya penulis akan mengolah data tersebut untuk menghitung Base lending rate 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

Perhitungan suku bunga kredit 

Cost of Loanable fund: 

 -Cost of fund                            xx 

 -Mismatch Spread                    xx 

 -Biaya GWM                           xx 

 -Biaya Cash Reserve               xx 

 -Biaya Deposit Insurance       xx 

 -Overhead Cost Dana             xx 

Overhead Cost Kredit            xx 

Biaya Alokasi Modal  +         xx 

Base Lending Rate                xxx 

Premi Risiko   +                    xx 

Suku Bunga Kredit             xxxx 
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Penjelasan: 

• Cost of loanable fund = Biaya yang dibebankan dari jumlah dana yang 

tersedia untuk disalurkan dalam kredit 

• Cost of fund = Biaya yang dibayar bank atas seluruh sumber dana bank, antara 

lain: giro, tabungan, deposito, pinjaman antar bank, surat berharga yang 

diterbitkan, dan pinjaman yang diterima 

• Mismatch Spread = Biaya yang ditambahkan akibat adanya perbedaan 

repricing time antara funding dengan lending 

• Biaya GWM = Biaya atas giro wajib minimum yang ditempatkan pada bank 

Indonesia 

• Biaya Cash Reserve = Biaya atas Giro wajib minimum yang dipelihara oleh 

Bank 

• Biaya Deposit Insurance = Biaya premi penjaminan yang harus dibayar bank 

kepada Lembaga Penjamin Simpanan 

• OHC Dana = Biaya yang timbul akibat dari aktivitas penghimpunan dana 

• OHC Kredit = Biaya yang timbul akibat dari aktivitas penyaluran kredit 
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• Biaya alokasi modal = Biaya atas modal yang dialokasikan untuk menutupi 

unexpected credit loss yang dibebankan kepada debitur sebagai imbal hasil 

kepada pemilik modal 

• Premi Risiko = Premi atau biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk 

menutupi risiko kredit yang telah diperkirakan (expected loss) 
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BAB IV 

TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN  

DAN 

HASIL ANALISIS MASALAH 

 

A. Sejarah Umum Bank X 

PT. Bank X (persero) Tbk. (selanjutnya disebut Bank X atau Bank ) didirikan 

di Negara republik Indonesia pada tanggal 2 oktober 1998 berdasarkan peraturan 

pemerintah No.75 tahun 1998 tanggal 1 oktober 1998 dan berdasarkan akta no. 10 

yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, S.H., tanggal 2 Oktober 1998. Akta pendirian telah 

disakam oleh Menteri kehakiman berdasarkan surat keputusan No. C2-

16561.HT.01.01.TH.98 tanggal 2 okotober 1998, serta diumumkan pada tambahan 

No. 6859 dalam berita Negara republik Indonesia No.97 tanggal 4 Desember 1998. 

Bank X didirikan melalui penggabungan usaha  (Merger) antara PT Bank Bumi Daya 

(persero), PT Bank Dagang Negara (BDN), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank 

Exim), PT Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) selanjutnya secara bersama-sama 

disebut “Bank Peserta Gabungan” 

Berdasarkan pasal 3 Anggaran dasar Bank X, ruang lingkup kegiatan Bank X 

adalah melakukan usaha dibidang perbankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

prundang-undangan yang berlaku. Bank X mulai beroprasi pada tanggal 1 Agustus 

1999 
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Anggaran Dasar Bank X telah mengalami beberapa kali perubahan. 

Perubahan anggaran dasar terakhir dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan 

program Management stock option plan (MSOP) berdasarkan jumlah lembar opsi 

saham yang dieksekusi 

Pada akhir bulan Februari 1998, Pemerintah mengumumkan rencana untuk 

merestrukturisasi Bank Peserta Penggabungan. Sehubungan dengan rencana 

restrukturisasi tersebut, pemerintah mendirikan Bank X pada bulan oktober 1998 

dengan penyetoran tunai dan pengalihan saham Pemerintah Republik Indonesia pada 

Bank Peserta Penggabungan. Selisih antara harga transfer dan nilai buku saham pada 

saat akuisisi tidak dihitung karena dinilai tidak praktis. Seluruh kerugian yang timbul 

selama pepriode akuntansi diakui dalam program Rekapitalisasi. 

Rencana restrukturisasi diatas dirancang untuk penggabungan usaha Bank 

Peserta Penggabungan ke dalam Bank X pada bulan juli 1999 dan rekapitalisasi Bank 

X. Dalam restruktrisasinya juga mencakup: 

1. Restrukturisasi kredit yang diberikan 

2. Restrukturisasi aset non-kredit yang diberikan 

3. Rasionalisasi kantor cabang lokal dan luar negri 

4. Rasionalisasi SDM 

Berdasarkan akta penggabungan usaha No.100 tanggal 24 juli 1999 yang 

dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., Bank Peserta Penggabungan secara hukum 

melakukan penggabungan usaha ke dalam Bank X. Akta penggabungan usaha 

tersebut disahkan oleh menteri kehakiman dengan surat keputusan No. C-
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13.781.HT.01.04.TH.99 tanggal 29 juli 1999 dan disetujui oleh gubenur Bank 

Indonesia dengan surat Keputusan No. 1/9/KEP.GBI/1999 tanggal 29 juli 1999. 

Penggabungan ini dinyatakan sah oleh kepala kantor departemen Perindustrian dan 

Perdagangan Jakarta Selatan melalui Surat Keputusan No. 09031827089 tanggal 31 

juli 1999 

Pada tanggal efektif penggabungan usaha: 

• Semua asset dan kewajiban Bank Peserta Penggabungan dialihkan ke Bank X 

sebagai Bank Hasil Penggabungan 

• Semua operasi dan aktivitas bisnis Bank Peserta Penggabungan dialihkan dan 

dioperasikan oleh Bank X 

• Bank X mendapat tambahan modal disetor sebesar Rp.1.000.000 (satu juta 

rupiah) atau setara dengan satu lembar saham yang merupakan sisa saham 

yang dimiliki oleh pemerintah pada masing-masing Bank Peserta 

Penggabungan. 

Pada tanggal efektif yang sama, Bank Peserta Penggabungan secara hukum 

dibubarkan tanpa proses likuidasi dan Bank X sebagai Bank Hasil Penggabungan 

menerima hak dan kewajiban dari Bank Peserta Penggabungan. 
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B. Perkembangan Kredit Bank X 

Dalam hal perkembangan keuangan, kita dapat melihat perkembangan kredit 

yang diberikan oleh Bank X dari tahun ketahun, nilai kredit yang diberikan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel IV.1 

Jumlah Kredit Yang Diberikan 

  

Nilai kredit yang diberikan (Dalam Jutaan 

Rupiah) 

2004 85.798.432 

2005 94.869.474 

2006 103.282.247 

2007 125.488.384 

(Sumber: Data diambil dari laporan keuangan Bank X tahun 2004-2007) 

Dari Tabel IV.1 dapat kita lihat bahwa setiap tahun pertumbuhan kredit Bank 

X meningkat, sehinga dapat kita simpulkan bahwa kegiatan operasional Bank X dari 

segi lending sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi risiko yang ditanggung oleh 

Bank X juga semakin besar. Selain nilai kredit yang diberikan kita juga dapat melihat 

perkembangan dari pendapatan bunga kredit Bank X: 

Tabel IV.2 

Pendapatan Bunga Kredit 

  Pendapatan Bunga Kredit 

2004 19.213.442 

2005 20.798.189 

2006 26.261.106 

2007 23.928.549 

(Sumber: Data diambil dari laporan keuangan Bank X tahun 2004-2007) 
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Pendapatan bunga kredit Bank X dari tahun 2004-2006 meningkat hal ini 

menandakan bahwa performa bank meningkat dari tahun 2004-2006 akan tetapi pada 

tahun 2007 pendapatan kredit menurun hal ini menggambarkan bahwa terdapat 

kemacetan dalam pembayaran kredit oleh nasabah 

C. Manajemen Risiko Bank X 

a. Jenis-Jenis Kredit 

Bank X mempunyai beberapa jenis kredit, antara lain kredit modal kerja, kredit 

investasi, kredit usaha kecil mikro. Kredit modal kerja adalah fasilitas kredit jangka 

pendek yang diberikan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing untuk 

membiayai modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu 

maksimal 1 tahun. Kredit modal kerja ini berjangka maksimal 1 tahun, dan dalam 

pembiayaannya Bank X  membiayai maksimal 70%, sedangkan pembiayaan sendiri 

maksimal 30%, adapun agunan utama yang diberikan adalah usaha itu sendiri, dan 

agunan tambahan diberikan apabila menurut bank diperlukan. 

Kredit investasi adalah Fasilitas kredit jangka menengah dan jangka panjang, 

yang diberikan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing untuk pembiayaan 

pengadaan barang-barang modal untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun 

pendirian proyek baru maupun refinancing , yang pelunasannya bersumber dari hasil 

usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai. Untuk Pendanaannya Bank X 

membiayai maksimal 65% dan sisa pembiayaan dilakukan sendiri, sedangkan untuk 

agunan yang dijaminkan adalah usaha yang dibiayai tersebut, adapun agunan 

tambahan diberikan bila dibutuhkan. 
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Kredit mikro adalah kredit yang diberikan pada kriteria usaha menengah atau 

kecil, sehingga legalitas yang diperlukan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu 

Keluarga (KK), Akte Pendirian Perusahaan, dan legalitas untuk usaha adalah Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP).  

b. Risiko Kredit 

Dalam pengelolaan risiko kredit setiap bank diarahkan untuk meningkatkan 

keseimbangan antara ekspansi kredit yang sehat dengan pengelolaan kredit secara 

prudent agar terhindar dari penurunan kualitas bahkan menjadi NPL. Untuk 

mendukung hal tersebut, Bank X telah memiliki kebijakan dan pedoman tertulis 

berupa Kebijakan Manajemen Risiko Bank X (KMRBM) , Kebijakan Perkreditan 

Bank X (KPBM), Standar Prosedur Kredit (SPK) per segmen bisnis. 

Ketiga acuan kerja dimaksud memberikan petunjuk pengelolaan risiko kredit 

secara lengkap, yaitu identifikasi risiko kredit, pengukuran serta mitigasi risiko dalam 

proses pemberian kredit mulai dari target market, analisa kredit persetujuan, 

dokumentasi, pemantauan/pengawasan, hingga proses penyelesaian kredit 

bermasalah/restrukturisasi. Dalam rangka mendukung proses pemberian kredit yang 

lebih hati-hati, Bank terus melakukan review dan penyempurnaan terhadap kebijakan 

tersebut secara periodik sesuai dengan perkembangan bisnis terkini. Sejalan dengan 

pengerapan Strategic Business Unit (SBU), Bank telah menyusun Standar Prosedur 

Kredit (SPK) per segmen bisnis yang diharapkan dapat lebih fokus dalam menangkap 

aspirasi kebutuhan bisnis persegmen bisnis. 

ANALISA FAKTOR..., Mochamad Fadh Haroen, Ak.-IBS, 2009



 54

Sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian, account officer kredit 

dalam melakukan pemutusan kredit harus menggunakan alat analisa keuangan 

(spread sheet keuangan), format Nota Analisa Kredit (NAK),rating tools dan Scoring 

tools yang digunakan untuk melakukan pengukuran risiko kredit (credit risk 

assestment) yang lebih akurat dan penetapan tingkat bunga atas dasar risiko (risk 

based pricing). 

Disamping menggunakan alat ukur risiko tersebut, bank juga telah menggunakan 

Customer Profitability Analysis yang berbasis risiko. Customer Profitability Analisis 

adalah alat yang digunakan oleh Bank X untuk melihat profitabilitas dari nasabah, 

alat ini berfungsi untuk melihat tingkat pengembalian dari usaha nasabah, apakah 

usaha yang dilakukan nasabah dapat menutupi pembayaran cicilan kredit 

perbulannya. Sehingga dengan analisa ini Bank dapat menghitung berapa kira-kira 

pendapatan yang didapat oleh bank melalui nasabah tersebut, dengan analisa ini dapat 

pula diketahui nilai tambah ekonomis atas aktivitas kredit yang dilakukan Bank. Bank 

akan terus berupaya meningkatkan alat ukur risiko kredit guna memperoleh insentif 

alokasi modal ekonomi yang lebih rendah, hal ini sedang terus dipelajari oleh Bank 

X. Selain itu, Bank juga menerapkan perhitungan tingkat suku bunga berdasarkan 

risiko (risk based pricing) dan Required Yield sebagai tingkat imbal hasil minimum 

dalam menetapkan suku bunga kredit. 

c. Risiko penentuan harga 

Pricing management merupakan salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya 

mendukung Bank menguasai pangsa pasar pendapatan (revenue market share) dengan 

ANALISA FAKTOR..., Mochamad Fadh Haroen, Ak.-IBS, 2009



 55

cara memaksimalkan Net Interest Margin (NIM) terutama melalui pricing Dana Pihak 

Ketiga (DPK) dan kredit. Dalam penetapan pricing DPK, Bank mempertimbangkan 

faktor internal dan eksternal. Faktor Internal antara lain : Biaya dana, struktur dan 

target pendanaan. Faktor eksternal antara lain : likuiditas pasar, suku bunga pasar, dan 

suku bunga penjaminan.  

Untuk penetapan pricing kredit, Bank menerapkan tingkat suku bunga 

berdasarkan risiko (risk based pricing), struktur pembentukan suku bunga kredit, 

terdiri dari Cost of funds, Overhead Cost, Cost of Allocation capital dan Risk 

premium. Bank menetapkan Required Yield yang merupakan tingkat imbal hasil 

minimum yang diinginkan bank. 

 

D. Penentuan Base Lending Rate pada Bank X 

 Base Lending Rate dihitung oleh bank yang akan digunakan sebagai dasar 

atau sebagai acuan yang digunakan oleh bank untuk memberikan biaya kredit, atau 

yang sering kita sebut dengan suku bunga kredit kepada nasabah yang meminjam 

uang pada bank, akan tetapi dalam menentukan atau menghitung Base Lending Rate 

dalam setiap bank berbeda-beda disesuaikan dengan kebijakan yang dimiliki oleh 

masing-masing bank. 

 Pada Bank X, base lending rate ditentukan melalui rapat komite kredit, yang 

awalnya disusun oleh beberapa group yang terkait dengan penentuan tingkat suku 

bunga kredit, salah satunya adalah Market and Operasional Risk Group tempat saya 

melakukan penelitian. Kemudian hasil keputusan diusulkan kepada Asset and 
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Liabilities committee yang diketuai oleh direktur utama dan dianggotai oleh direksi 

yang terkait, setelah menghasikan keputusan, maka didistribusikan dan 

disosialisasikan terhadap unti kerja terkait, dalam hal ini adalah unit kerja kredit.  

 Dalam penelitian ini objek yang dijadikan bahan penelitian adalah cara 

penentuan base lending rate pada Bank X, rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

BLR = COLF + Overhead Cost Kredit+ Biaya Alokasi Modal ……..(Rumus 4) 

Setelah base lending rate dihitung, maka langkah berikutnya adalah 

memperhitungkan bobot risiko yang ada pada nasabah, perhitungan risiko tersebut 

akan digunakan untuk menentukan risk premium sebagai tambahan biaya dalam 

menentukan tingkat suku bunga kredit yang akan diberikan kepada nasabahnya. 

Sehingga rumus suku bunga kredit  menjadi: 

Suku bunga kredit (Required Yield) = Base Lending rate + Risk Premium 

Rumusan tersebut dapat dijelaskan pada table dibawah ini: 

Tabel IV.3 

Tabel Perhitungan Suku Bunga Kredit 

  Korporasi Retail UMKM 

Cost of Loanable Fund:      

 -Cost of fund 4.94% 4.94% 4.94% 

 -Mismatch Spread 2.02% 2.02% 2.02% 

 -Biaya GWM 0.26% 0.26% 0.26% 

 -Biaya Cash Reserve 0.04% 0.04% 0.04% 

 -Biaya Deposit Insurance 0.20% 0.20% 0.20% 

 -Overhead Cost Dana 1.00% 1.00% 1.00% 

Total Cost of loanable fund 8.46% 8.46% 8.46% 
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Overhead Cost Kredit 0.50% 1.00% 2.00% 

Biaya Alokasi Modal  + 1.05% 2.10% 4.20% 

Base Lending Rate 10.01% 11.56% 14.66% 

Premi Risiko   + 0.82% 1.63% 5.13% 

Suku Bunga Kredit 10.83% 13.19% 19.79% 

          (Sumber: Data diolah dari laporan keuangan Bank X tahun 2007) 

D.1 Cost of Loanable Fund 

 Cost of loanable fund adalah biaya yang dibebankan kepada dana yang dapat 

disalurkan untuk kredit, untuk menghitung cost of loanable fund, terdapat poin-poin 

penting yang harus dihitung oleh Bank X, adapun poin-poin tersebut adalah:  

• Cost of fund 

• Mismatch Spread 

• Biaya Reserve Requirement (GWM), Cash Reserve, Deposit Insurance (LPS) 

• Overhead Cost dana 

 

D.1.1 Cost of fund 

Dalam Bank X, perhitungan cost of fund menggunakan pendekatan weighted 

average cost of fund, maka yang dilakukan adalah menghitung seluruh sumber dana 

yang diterima, kemudian dikalikan denga presentase biaya dana yang dibayarkan dari 

masing masing sumber dana untuk memperoleh biaya dana efektif. Data yang 

digunakan bukan data historis, akan tetapi data yang digunakan untuk menentukan 

nilai cost of fund adalah data yang berjalan. Untuk perhitungan weigted average cost 

of fund selain dana pihak ketiga (DPK) Bank X juga menghitung atau menambahkan 
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komponen dari pinjaman antar bank, surat berharga yang diterbitkan, surat berharga 

yang dijual dan akan dibeli kembali, serta pinjaman yang diterima  

 Contoh perhitungan Cost of  fund pada Bank X: 

 

                                                       Tabel IV.4 

Tabel Perhitungan Cost of Fund     

      Dalam Jutaan Rupiah 

Interest Bearing Liability 

Saldo 31 
desember 
2007 Komposisi 

 Rata-rata Suku 
Bunga 

Bobot 
Rata-rata 

Giro 67,010,951 25.57% 2.65% 0.68% 

Tabungan 85,358,814 32.58% 3.68% 1.20% 

Deposito Berjangka 94,985,258 36.25% 7.39% 2.68% 

Saham Repo 3,290,853 1.26% 8.95% 0.11% 
Surat berharga yang 
diterbitkan 1,208,084 0.46% 0.00% 0.00% 

Pinjaman yang diterima 9,345,061 3.57% 6.70% 0.24% 

Pinjaman antar bank 827,617 0.32% 9.38% 0.03% 

         

Total 262,026,638 100.00% Cost of Fund 4.94% 

  (Sumber:Laporan Keuangan Bank X tahun 2007) 

 Setelah melihat perhitungan diatas, jika kita bandingkan dengan teori yang 

ada, Bank X menambahkan beberapa komponen dalam melakukan perhitungan Cost 

of fund nya, komponen tersebut seperti saham repo, surat berharga yang diterbitkan, 

pinjaman antar bank dan pinjaman yang diterima. Saham repo adalah surat berharga 

yang dijual dengan janji dibeli kembali, surat berharga yang diterbitkan, surat 

berharga yang diterbitkan adalah surat berharga yang salah satu tujuannya adalah 

untuk menambah modal perusahaan, pinjaman antar bank dan pinjaman yang 

diterima adalah dana yang dipinjam oleh bank jika ada kebutuhan kredit. Bank X 

menambahkan komponen-komponen tersebut karena dalam komponen tersebut 
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terdapat biaya dana yang harus dibayarkan oleh Bank X, sehingga untuk menutupi 

biaya dana tersebut, maka dalam perhitungan cost of fund Bank X memasukan unsur 

biaya tersebut dalam komponennya. 

 

D.1.2 Mismatch Spread 

 Setelah mendapatkan cost of fund, maka selanjutnya menghitung mismatch 

spread, mismatch spread adalah biaya yang ditambahkan dalam komponen cost of 

loanable fund karena perbedaan repricing time antara funding dengan lending, dan 

juga karena berubahnya bunga dana tidak diikuti secara cepat dengan berubahnya 

suku bunga kredit, oleh karena itu untuk menutupi risiko bahwa bank akan 

menanggung bunga dana yang mahal maka bank memperhitungkan mismatch spread 

pada perhitungan cost of loanable fund yang berguna untuk menutup selisih tingkat 

suku bunga, dalam perhitungannya bank menggunakan JIBOR, yaitu selisih antara 

JIBOR jangka waktu 1 bulan dengan JIBOR jangka waktu 3 bulan. Sehingga 

perhitungannya menjadi: 

JIBOR 1 bulan = 9,41% 

JIBOR 3 bulan = 11,43% 

*data JIBOR per 31 desember 2007 

Sehingga Mismatch Spread = 11,43% - 9,41% = 2,02% 
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D.1.3 Giro Wajib Minimum, Cash Reserve, Deposit Insurance 

 Setelah memasukan unsur mismatch spread kedalam komponen cost of 

loanable fund, kemudian Bank X menghitung biaya GWM, cash reserve, dan Deposit 

Insurance (LPS). Perhitungan dari biaya GWM adalah sebagai berikut: 

 

= Cost of fund x ___100%___  

           (100%-5%) 

   = 4.94% x ___100%___ =  5.2%  

           (100%-5%) 

Kemudian, Biaya GWM nya adalah selisih antara Biaya GWM dengan cost of fund, 

yaitu : 5.2% - 4.94% = 0.26% , sehingga biaya GWM yang dibebankan kepada 

nasabah kredit dalam perhitungan Cost of loanable fund adalah sebesar 0.26%. 

 Kemudian Bank X menghitung biaya cash reserve, biaya cash reserve adalah 

biaya dari cash in branch yang harus dipelihara oleh bank, untuk Bank X mengenakan 

cash reserve sebesar 1% sehingga perhitungan untuk biaya cash reserve adalah: 

   GWM= Cost of fund x ___100%___  

           (100%-1%) 

   = 4.94% x ___100%___ =  4.98%  

           (100%-1%) 

Sehingga biaya cash reserve nya adalah 4.98% - 4.94% = 0.04%. 

 Komponen selanjutnya adalah biaya Deposit Insurance atau yang dengan 

lebih kita kenal dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) seperti yang telah kita 
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ketahui bahwa LPS menjamin simpanan nasabah di bank sebesar Rp.2 miliar, oleh 

karena itu bank terkena biaya sebesar 2% dari total dana pihak ketiga, sehingga dalam 

menghitung biaya Deposit Insurance bank memiliki kebijakan bahwa untuk 

menambahkan komponen cost of loanable fund bank mengenakan biaya 0.2% kepada 

nasabah, sehingga biaya deposit insurance sebesar 0.2%. Sehingga dapat kita hitung 

bahwa Biaya GWM ditambah dengan biaya Mismatch Spread dan biaya deposit 

insurance adalah sebesar 0.5%. 

 

D.1.4 Overhead cost dana 

Selanjutnya, biaya yang dihitung dalam perhitungan cost of fund adalah 

Overhead cost dana, biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk 

melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Adapun contoh dari biaya 

dana ini adalah biaya iklan, atau biaya acara di televisi biaya gaji karyawan pada 

divisi fund raiser, dan seluruhbiaya yang berkaitan dalam hal mendapatkan dana 

disebut biaya Overhead dana.  

Dalam penelitian ini, perhitungan overhead cost secara rinci diperhitungkan 

pada divisi yang lain, sehingga saya tidak dapat memaparkan secara rinci berapa 

biaya yang pasti untuk menghimpun dana, dan rata-rata dana yang didapatkan, akan 

tetapi dengan penjelasan dari Bank X maka biaya overhead dana rata-rata adalah 1%. 

 Dari perhitungan diatas dapat kita hitung berapa cost of loanable fund yang 

dibebankan kepada nasabah  kredit, sehingga biayanya adalah 
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Cost of loanable fund 

 -Cost of fund 4.94% 

 -Mismatch Spread 2.02% 

 -Biaya GWM 0.26% 

 -Biaya Cash Reserve 0.04% 

 -Biaya Deposit Insurance 0.20% 

 -Overhead Cost Dana 1% 

Total 8.46% 

    

D.2 Overhead cost kredit 

 Overhead cost kredit adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk 

melakukan kegiatan penyaluran kredit, seperti contohnya biaya pegawai credit (credit 

officer), biaya entertainment dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan 

kegiatan penyaluran kredit.  

Dalam penelitian saya, perhitungan overhead cost secara rinci diperhitungkan 

pada divisi yang lain, sehingga saya tidak dapat memaparkan secara rinci berapa 

biaya yang pasti untuk menyalurkan kredit, akan tetapi dengan penjelasan dari  

market and operational risk group Bank X maka biaya overhead kredit rata-rata 

secara bank wide adalah 1%. Setelah itu Bank X mengalokasikan rate tersebut kepada 

masing-masing segmen sesuai dengan perbandingan yang telah ditetapkan oleh Bank 

X, yaitu 0,5 : 1 : 2 untuk nasabah korporasi : retail : UMKM (mikro) sehingga rate 

yang didapat untuk masing-masing nasabah adalah: 

• Korporasi : 0,5% 

• Retail : 1% 

• UMKM : 2% 
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Jika kita lihat perbandingan diatas, disebutkan bahwa pembebanan terhadap 

nasabah UMKM lebih besar dibandingkan dengan kedua nasabah lainnya, menurut 

saya hal ini disebabkan karena perbandingan kuantitas nasabah dari masing-masing 

segmen. Asumsikan bahwa untuk menyalurkan kredit sebanyak Rp.1 triliun kepada 

nasabah korporasi dan kepada nasabah UMKM, overhead cost yang dihasilkan akan 

lebih banyak dari nasabah UMKM, karena untuk mencapai pembiayaan Rp.1 triliun 

kuantitas nasabah UMKM jauh lebih banyak dibandingkan dengan nasabah korporasi 

sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Biaya-biaya tersebut antara lain, 

biaya credit officer, biaya kunjungan, biaya administrasi kredit, dan biaya lainnya. 

D.3 Biaya alokasi modal 

 Setelah memperhitungkan Overhead cost kredit, maka biaya yang dihitung 

selanjutnya adalah biaya alokasi modal. Biaya alokasi modal adalah biaya atas modal 

yang dialokasikan untuk meng-cover unexpected credit loss yang dibebankan kepada 

debitur sebagai imbal hasil kepada pemilik modal. Dalam perhitungannya Bank X 

menggunakan rumus: 

Biaya alokasi modal = Expected Return x alokasi modal …….(Rumus 5) 

Expected return adalah return yang diharapkan dari asset yang dimiliki untuk 

disalurkan berupa kredit yang diberikan kepada nasabah, sedangkan alokasi modal 

adalah jumlah modal yang dialokasikan oleh bank untuk menyalurkan kredit. Untuk 

menghitung expected return, Bank X menggunakan metode CAPM (capital asset 

pricing model) yaitu model yang digunakan untuk menentukan required rate of return 

dari suatu asset, adapun rumus dari CAPM adalah: 
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CAPM=Rf + β (Rm-Rf) …………(Rumus 6) 

Rf atau risk free asset adalah  return yang didapat dari portfolio yang memiliki risiko 

0% (risk free) biasanya portfolionya adalah SUN (Surat Hutang Negara) yang 

besarnya saat ini adalah 13%. β atau beta adalah tingkat sensitifitas dari pergerakan 

harga saham Bank X dibandingkan dengan pergerakan IHSG, dan Rm (risk market) 

adalah expected return pasar,  Jadi dapat kita hitung Expected returnnya adalah : 

 Rf   = 13% (10-years government bond) 

 β   = 1,3  

 Rm   = 20% 

Sehingga Expected returnnya adalah = 13% + 1,3 (20% - 13%) 

                = 13% + 1,3 (7%) 

     = 13% + 9.1%  

     = 22,1% 

Untuk menghindari risiko, Bank X menggunakan instrumen SBI untuk mendapatkan 

return yang pasti sehingga expected return yang dihitung kepada nasabah dapat lebih 

rendah, dan mengurangi rate yang akan dibebankan kepada tingkat suku bunga kredit 

yang akan diberikan pada nasabah, sehingga expected return yang diharapkan dari 

pemberian kredit kepada nasabah sebesar 22,1% - 8,75% yaitu 13,35%. 

 Setelah mendapatkan expected return,  kemudian dikalikan dengan alokasi 

modal, alokasi modal Bank X adalah = CAR + Buffer, CAR ( Capital Adequate 

Ratio) adalah Modal yang ditahan atau dipelihara oleh bank untuk menjaga likuiditas 

Bank X, buffer adalah tambahan modal yang ditetapkan oleh bank untuk menambah 
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likuiditas bank, sehingga dapat kita hitung alokasi modalnya adalah 8%(CAR) + 2% 

(Buffer) = 10%, sehingga perhitungan biaya alokasi modalnya menjadi 13,35% x 

10% = 1.335%. Kemudian setelah mendapatkan biaya alokasi modal, perhitungan 

tersebut harus ditambahkan pajak yang akan dibebankan kepada nasabah sebesar 

35%, Sehingga biaya alokasi modal setelah ditambahkan oleh pajak adalah sebesar: 

 100 x  1,335% = 2,1  

  65 

Sehingga setelah ditambahkan dengan pajak maka biaya alokasi modal menjadi 2,1%. 

Perhitungan ini dilakukan secara bank wide, sehingga dalam mengalokasikan kepada 

setiap nasabah Bank X memiliki perbandingan yang sudah ditetapkan sebelumnya, 

perbandingan ini sama dengan perbandingan yang dilakukan pada menghitung 

overhead cost kredit, adapun perbandingannya adalah 0,5 : 1 : 2 sehingga rate untuk 

masing-masing segmen adalah: 

• Korporasi : 1,05% (1,5 x 2,1%) 

• Retail : 2,1% (1 x 2,1%) 

• UMKM : 4,2% (2 x 2,1%) 

 Terdapat alternatif yang dapat dilakukan dalam menghitung expected return, 

yaitu dengan menggunakan rata-rata dari CAPM dan Dividen Discounted Model. 

Pada perhitungan Bank X, risk-free asset menggunakan obligasi negara dengan 

periode 10 tahun, jika kita menggunakan obligasi negara dengan jangka waktu yang 

berbeda maka akan menghasilkan tingkat return yang berbeda pula, contoh: 

Rf   = 10% (3-years government bond) 
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 β   = 1,3  

 Rm   = 13,046% 

Sehingga Expected returnnya adalah = 10% + 1,3 (13,046% - 10%) 

                = 10% + 1,3 (3,046%) 

     = 10% + 3,9598%  

= 13,9598% 

Sekarang kita menghitung dividend discounted model dengan rumus: 

D1 + g         (Rumus 4) 

Po 

Dimana: 

G = Growth (ROE x (1-DPR))  

   = 15,8% x (1-33,4277%) = 10,5184% 

DPR = Dividen payout ratio (dividen/net income) 

        = 33,4277% 

Po = Harga saham 

     = 1412 

D1 = Do x (1+g) 

      = 70,0184 x (1+10,5184%) 

      = 77,3828 

Do = Dividen per share  

      = 70,0184 

Sehingga dapat kita hitung expected returnnya adalah: 

=    77,3828 + 10,5184% 
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          1412  

 

 =  15,97% 

 

Jika kita merata-rata kan antara CAPM dengan Dividen discounted model maka 

expected return yang dihasilkan adalah: 

 

=  (13,9598%+15,97%) 

2 

      = 14,9639% 

 

Dengan menggunakan metode ini maka Bank X dapat menghasilkan expected return 

yang lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan perhitungan yang 

sebelumnya, sehingga dapat memberikan tingkat suku bunga kredit yang lebih rendah 

kepada masyarakat, akan tetapi perlu diperhatikan juga apakah dengan tingkat suku 

bunga yang relatif rendah sudah dapat menutupi risiko atau biaya-biaya yang dimiliki 

oleh Bank X dalam memberikan kredit sehingga tidak terjadi underpricing credit. 

Setelah kita menghitung semua komponen diatas, maka kita menghitung base 

lending rate dari masing-masing segmen pada Bank X, untuk menghitung base 

lending rate kita harus jumlahkan komponen-komponen yang sudah kita hitung 

sebelumnya, antara lain: 

 Cost of loanable fund + OHC kredit + biaya alokasi modal = Base Lending 

rate 

• Korporasi : 8,46% + 0,5% + 1,05% = 10.01% 

• Retail : 8,46% + 1% + 2,1% = 11,56% 

• UMKM : 8,46% +2% + 4,2 % = 14,66% 
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D.4 Premi risiko 

Premi risiko adalah premi atau biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk 

mengcover risiko kredit yang telah diperkirakan sebelumnya. Dalam teori 

perhitungan base lending rate, premi risiko menjadi salah satu komponen untuk 

menentukan base lending rate, akan tetapi dalam perhitungan Bank X, premi risiko 

tidak termasuk, karena premi risiko dihitung berdasarkan segmen pasar yang berbeda 

contohnya seperti risiko yang ditimbulkan dari nasabah usaha mikro tidak sama 

dengan nasabah corporate oleh karena itu premi risiko tidak termasuk dalam 

perhitungan base lending rate pada Bank X. Akan tetapi premi risiko ditambahkan 

setalah Bank X menentukan base lending rate.  

 

 

E. Pengalokasian biaya overhead dalam perhitungan Base lending rate Bank X 

 Biaya overhead merupakan biaya tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan 

untuk melakukan kegiatan operasionalnya, dalam hal ini kegiatan operasional dari 

bank antara lain adalah funding dan lending yaitu kegiatan menghimpun dana dalam 

bentuk giro, tabunga, deposito, maupun dalam cara lain seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, dan juga kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit.  

Oleh karena itu, pada Bank X overhead cost dibagi menjadi dua, overhead 

cost dana dan overhead cost kredit, akan tetapi yang menjadi komponen biaya dalam 

menentukan cost of fund adalah biaya overhead cost dana, karena dana yang 
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didapatkan memiliki bunga yang harus dibayarkan kepada nasabah sehingga 

perhitungan dari overhead cost dana dimasukkan kedalam biaya cost of fund. 

Alokasi biaya overhead pada Bank X berdasarkan biaya biaya yang 

dikeluarkan untuk melakukan kegiatan, seperhi contohnya Biaya overhead dana, 

maka alokasi yang dilakukan oleh Bank X dalam membebani biaya overhead seperti 

gaji karyawan, biaya iklan, biaya sewa gedung, dan biaya-biaya lainnya yang 

berhubungan dengan menghimpun dana, sebenarnya hal ini baik untuk dilakukan, 

karena mengantisipasi biaya-biaya yang akan ditanggung oleh Bank X.  

Hal tersebut menurut penulis menjadi suatu kelebihan atau nilai positif bagi 

Bank X dalam hal pengalokasian overhead cost terhadap perhitungan suku bunga 

kredit, karena dengan membagi overhead cost dalam dua pos, Bank X dapat melihat 

jelas biaya-biaya apa saja yang terdapat dalam kegiatan penghimpunan dana dan juga 

biaya-biaya yang terdapat dalam pemberian kredit, hal ini dapat memudahkan Bank 

X untuk mengklasifikasi biaya sehingga memudahkan bagi Bank X dalam 

mengelolanya. Karena jika dibandingkan dengan perhitungan pada teori yang ada, 

perhitungan overhead cost diluar cost of loanable fund, sehingga biaya overhead yang 

terdapat dari pos funding tidak dibebankan kedalam biaya cost of loanable fund, hal 

ini dapat menyebabkan pembebanan biaya yang tidak terstruktur dan dapat 

mengakibatkan pengalokasian yang terlalu besar dalam biaya overhead.  

Dalam hal ini menurut penulis terdapat kelemahan juga, karena dalam 

mengalokasikan biaya overhead Bank X memasukkan semua unsur cost yang 

berhubungan dengan kegiatan funding ataupun lending, akan tetapi Bank X belum 
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memperhitungkan dari biaya-biaya tersebut biaya apa saja yang memberikan 

kontribusi  secara signifikan dalam kegiatan funding ataupun lending. Hal ini dapat 

menyebabkan pembebanan biaya overhead yang terlalu besar dalam penentuan 

tingkat suku bunga kredit. Dalam mengalokasikan overhead cost, ada alternatif yang 

dapat dilakukan oleh Bank X yaitu menggunakan system ABC atau Activity Based 

Costing dalam menerapkan overhead costnya, karena dengan menggunakan ABC 

biaya-biaya dari aktivitas yang tidak menambah nilai tambah bagi customer/nasabah 

dapat dieliminasi, atau biaya-biaya yang tidak memiliki kontribusi secara signifikan 

dapat dieliminasi, sehingga tingkat bunga dapat menjadi lebih rendah dan lebih 

menguntungkan bagi nasabah. 

Akan tetapi terdapat beberapa kelemahan juga dalam menerapkan ABC dalam 

menentukan overhead costnya, seperti yang sudah dipaparkan dalam teori, kelemahan 

dalam menerapkan ABC adalah dalam hal waktu dan biaya, dalam penerapannya 

ABC memakan waktu yang sangat banyak dalam hal studi untuk mengelompokkan 

biaya-biaya yang relevan, selain itu dalam melakukan studi tersebut dibutuhkan biaya 

yang cukup besar akan tetapi studi dan biaya yang dikeluarkan hanya satu kali saja 

dalam proses pengimplementasiannya, sehingga kelemahan yang ditimbulkan dalam 

pengimplementasian sistem ABC akan hilang setelah sistem tersebut dijalankan. 

E.1 Overhead Cost Dana  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, overhead cost dana adalah biaya 

yang dikeluarkan bank untuk melakukan kegiatan operasional menghimpun dana atau 

funding 
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Dalam perhitungannya Bank X menggunakan rumus: 

OHC Dana = Biaya untuk menghimpun dana 

Rata-rata dana yang didapatkan 

 Jika kita bandingkan dengan teori yang terdapat pada bab sebelumnya dalam 

perhitungan cost of fund pada Bank X sesuai dengan teori yang ada, yaitu biaya yang 

dikeluarkan untuk menghimpun dana tersebut dibagi dengan rata-rata dana yang 

didapatkan pada periode tersebut. 

E.2 Overhead Cost Kredit 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, overhead cost kredit adalah biaya 

yang dikerluarkan bank untuk melakukan kegiatan operasional menyalurkan dana 

atau lending. 

Dalam perhitungannya, Bank X menggunakan rumus: 

 

OHC Kredit = Biaya untuk menyalurkan kredit 

Rata-rata kredit yang diberikan 

 

Dari data neraca konsolidasi tanggal 30 juni 2008 jumlah kredit yang diberikan 

Rp.149.612.609.000.000, maka jika rata-rata biaya overhead credit sebesar 1,5% 

maka rata-rata biaya untuk menyalurkan kredit adalah sebesar: 

   

1,5% = Biaya untuk menyalurkan kredit 

Rp.149.612.609.000.000 
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Biaya untuk menyalurkan kredit = 1% x Rp.149.612.609.000.000 = 

Rp.1.496.126.090.000 

F. Perhitungan dan perbedaan bobot risiko pada Bank X 

 Terdapat pengklasifikasian risiko pada Bank X sesuai dengan rating yang 

ditentukan oleh Bank X, adapun pengklasifikasiannya adalah: 

Tabel IV.5   

Tabel Rating Kredit Bank X 

Bank X Rating Risiko Definisi 

AAA Rendah World Class 

AA Rendah Sangat Baik 

A Rendah Baik 

BBB Rendah Rata-Rata 

BB Rendah 

Dibawah rata-

rata 

B Sedang Discemable risk 

C Tinggi Substansial risk 

D Tinggi Risiko Tinggi 

E Tinggi Default 

F Tinggi   

G Tinggi   

(Sumber:Laporan Keuangan Bank X) 

 

 Untuk menyetujui kredit, rating yang harus dinilai oleh Bank X minimal B, 

adapun implikasi dari kredit rating ini adalah pencegahan terhadap non-performing 

loan karena rata-rata resiko yang dibebankan oleh Bank X rata-rata risiko sedang. 

 Dalam menghitung cadangan penghapusan pada Bank X, cara yang digunakan 

adalah dengan memisahkan kolektibilitas kredit kemudian dibobotkan sesuai dengan 
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presentase cadangan penghapusan, untuk kolektibilitas 1 atau lancer maka tidak 

dikenakan cadangan penghapusan atau 0%, untuk kolektibilitas 2 dikenakan 

cadangan penghapusan sebesar 5%, untuk kolektibilitas 3 dikenakan cadangan 

penghapusan sebesar 15%, untuk kolektibilitas 4 dikenakan cadangan penghapusan 

50%, sedangkan untuk kolektibilitas 5 dikenakan cadangan penghapusan sebesar 

100%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.6 dibawah ini: 

       Tabel IV.6  

Tabel Perhitungan Premi Risiko Segmen Korporasi 

   2007 

Kolektibilitas 
Kredit yang 
diberikan 

Cadangan 
Penghapusan Jumlah 

       

1 22867    

2 478 5% 23.9 

3   15%   

4   50%   

5 169 100% 169 

  23,514  192.9 

       

Premi risiko 0.82%     

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan Bank X tahun 2007 

Tabel Perhitungan Premi Risiko Segmen Retail 

                       2007 

Kolektibilitas 
Kredit yang 
diberikan 

Cadangan 
Penghapusan Jumlah 

       

1 23448    

2 1181 5% 59.05 

3 15 15% 2.25 

4 36 50% 18 

5 329 100% 329 

  25009  408.3 

       

Premi 
Risiko 1.63%     
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Sumber: Data diolah dari laporan keuangan Bank X tahun 2007 

 

            Tabel Perhitungan Premi Risiko Segmen UMKM 

    2007 

Kolektibilitas 
Kredit yang 
diberikan 

Cadangan 
Penghapusan Jumlah 

       

1 2136    

2 387 5% 19.35 

3 26 15% 3.9 

4 28 50% 14 

5 100 100% 100 

  2677  137.25 

       

Premi 
Risiko 5.13%     

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan Bank X tahun 2007 

 

 Dari tabel IV.6 dapat kita lihat perbedaan besar premi risiko dari setiap 

segmen, hal ini mencerminkan terdapat perbedaan bobot risiko yang dihitung oleh 

Bank X terhadap nasabah tersebut, jika melihat tabel IV.6 diatas maka risiko terendah 

terdapat dari nasabah korporasi, sehingga required yield business unit tersebut juga 

rendah, kedua adalah retail dan yang berisiko paling tinggi adalah UMKM, atau 

usaha mikro, business unit ini memiliki required yield paling tinggi karena tingkat 

risiko yang ditimbulkan dari nasabah mikro tinggi. 

Setelah menentukan alokasi premi risiko pada tiap segmen kemudian Bank X 

menilai kredit atau credit scoring dari setiap nasabah dari segmen tertentu. Semakin 

rendah nilai dari credit scoring maka premi risiko semakin besar, maka Bank X 

melihat risiko persegmen, per segmen disini berarti per kelompok nasabah, bukan 
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individu nasabah. Sehingga dilihat dulu nasabah tersebut dari segmen apa, seperti 

apakah nasabah tersebut dari segmen korporasi, retail atau mikro, setelah itu baru 

melihat risiko per individu. Jadi secara ilustrasi perhitungan premi risiko pada Bank 

X adalah: 

Risk Premium = Risk per segmen + Risk Individu 

 Dari perhitungan diatas dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan bobot risiko 

yang dibebankan kepada nasabah, karena risiko yang ditimbulkan dari setiap business 

unit tentu berbeda dengan business unit lainnya sehingga pada Bank X dilakukan 

pembedaan risiko pada segmen-segmen yang ada hal ini dipelajari dari tahun-tahun 

sebelumnya pada saat setiap Bank X memberikan kredit kepada business unit yang 

melakukan permohonan kredit. 

 Sehingga setelah menambahkan faktor premi risiko pada base lending rate 

Bank X makan required yield yang ditentukan oleh bank untuk memberikan kredit 

persegmen adalah: 

• Korporasi : 10,01% + 0,82% = 10,83% 

• Retail : 11,56% + 1,63 % = 13,19% 

• UMKM : 14,66% + 5,13 % = 19,79% 

 Beberapa tahun belakangan ini Bank X sedang melakukan studi tentang 

penentuan premi risiko. Bank X mempelajari kredibilitas dari nasabah secara 

individual dalam beberapa tahun sehingga dalam penetapan premi risiko nanti Bank 

X tidak lagi menggunakan metode top-down approach, akan tetapi Bank X dapat 
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melakukan analisa risiko dengan metode bottom up approach, yaitu metode dimana 

Bank X melihat tingkat risiko dari setiap nasabah terlebih dahulu, baru 

dikelompokkan kedalam business unitnya, hal ini menurut saya dapat sangat 

menguntungkan bagi nasabah yang mempunyai kredibilitas yang baik akan tetapi 

berada di bagian unit business yang kurang baik, tetapi dalam studinya membutuhkan 

waktu yang cukup lama diakibatkan Bank X harus mempelajari kredibilitas seseorang 

pada periode-periode sebelumnya. 

G.Perbandingan Biaya dan Pendapatan Kredit Pada Bank X 

 Setelah menghitung base lending rate atau tingkat suku bunga kredit, 

kemudian kita bandingkan antar kelompok nasabah, karena suku bunga yang 

diberikan kepada nasabah harus lebih besar daripada base lending rate yang 

ditentukan oleh Bank X, hal tersebut dapat dilihat pada tabel IV.7 dibawah ini. 

                                                Tabel IV.7 

Tabel Perbandingan Biaya dan Pendapatan Kredit          (dalam milyar)                       

  
Rata-rata Suku bunga 

kredit BLR 
Profit 
(%) 

Outstanding 
loan 

Profit 
(Rp) 

Korporasi 12.00% 10,83% 1.17% 23.514.00 275,11 

Retail 15% 13,19% 1.81% 25.009.00 452,66 

UMKM 22.00% 19,79% 2,21% 2.677.00 59,16 

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan Bank X tahun 2007 

 

 Tabel IV.7 diatas merupakan perbandingan antara biaya yang dimiliki oleh 

bank dengan profit yang didapat oleh bank dari pemberian suku bunga kredit kepada 

nasabah, dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pembebanan biaya base lending rate 

(BLR) terbagi secara proporsi, tidak secara merata. Hal ini terjadi karena terdapat 
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perbedaan resiko dan biaya yang ditimbulkan dari masing-masing segmen yang 

menyebabkan tingkat base lending rate dari masing-masing segmen juga berbeda. 

  Dampak positif dari hal ini adalah mengurangi kemungkinan overpricing 

kredit dan underpricing credit karena pembagian biaya sudah sesuai dengan porsinya, 

karena kemungkinan terjadi overpricing dan underpricing kredit kecil, maka hal ini 

berdampak baik terhadap manajerial, karena manajer tidak akan merasa dirugikan 

oleh pembebanan biaya yang tinggi dan dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah 

dari segmen lain. Hal ini dapat membuat menajer berperforma yang lebih baik pada 

masa yang akan datang. 

 Akan tetapi jika tidak terjadi penetapan base lending rate sesuai proporsinya, 

yaitu base lending rate dibagi secara merata, sehingga dapat menyebabkan 

overpricing dan underpricing kredit, hal ini dapat menguntungkan dan dapat 

merugikan bagi manajer yang seharusnya  memiliki biaya yang kecil tetapi 

dibebankan biaya yang terlalu besar, begitu juga sebaliknya. Jika terjadi hal seperti 

ini maka akan berpengaruh terhadap pendapatan bagi bank, dan juga dapat 

berpengaruh dengan kinerja menejer masing-masing segmen, karena divisi kredit 

merupakan profit center, sehingga kinerja manajer salahsatunya dapat dilihat dari 

profit yang didapat dari penjualan kreditnya. Kalau hal ini terjadi maka profit yang 

didapat oleh manajer tidak sesuai dengan profit yang didapat seharusnya, hal ini dapat 

menyebabkan kinerja manajer dapat menurun pada masa yang akan datang. 

 Menurut Bank X, risiko yang ditimbulkan dari segmen UMKM paling besar 

jika dibandingkan dengan segmen lainnya, sehingga base lending rate segmen 
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UMKM lebih besar dibandingkan dengan segmen yang lainnya. Akan tetapi jika kita 

lihat data NPL tahun 2005 dan 2006, maka segmen UMKM merupakan segmen yang 

tingkat NPL paling rendah jika dibandingkan dengan segmen lainnya, hal ini bertolak 

belakang dengan pembebanan biaya yang cukup besar pada segmen ini sehingga 

dapat merugikan segmen UMKM karena dibebankan biaya yang besar, akan tetapi 

segmen ini memiliki prestasi yang baik dalam tingkat NPL. Dapat kita lihat pada 

table IV.8 dibawah ini.  

                      Tabel IV.8 

             Tabel NPL Bank X 

  2005 2006 2007 

Korporasi 22.65% 15.94% 0.72% 

Retail 20.42% 17.50% 1.52% 

UMKM 8.80% 8.09% 5.75% 

Sumber: data diolah dari laporan keuangan Bank X 

Hal yang dapat dilakukan adalah dengan mempelajari lagi biaya-biaya yang di 

timbulkan dari segmen tersebut, seperti biaya overhead kredit, premi risiko dan lain-

lain, sehingga beban yang terdapat pada biaya UMKM dapat lebih ditekan, sehingga 

base lending rate pada segmen ini dapat menjadi lebih rendah dan Bank X dapat 

menurunkan tingkat suku bunga kredit segmen UMKM terhadap nasabah, atau jika 

nasabah UMKM sudah merasa cukup senang dengan tingkat suku bunga yang 

diberikan, maka Bank X dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak yang 

dihasilkan dari selisih antara tingkat suku bunga dan base lending rate yang 

ditentukan. 
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 Akan tetapi hal ini tidak dapat dilakukan pada segmen korporasi, Bank X 

sebaiknya tidak menaikkan tingkat suku bunga pada segmen korporasi, karena 

nasabah korporasi adalah nasabah kredit dengan jumlah yang besar. Jika tingkat suku 

bunga dinaikkan memang akan menambah keuntungan Bank X, akan tetapi hal ini 

bersangkutan dengan persaingan Bank X dengan bank-bank lain dalam mencari 

pangsa pasar kredit, terutama dalam segmen korporasi. Jika Bank X kalah bersaing, 

atau dalam artian bunga yang ditawarkan tidak kompetitif terhadap bunga bank-bank 

yang lain, maka Bank X dapat kehilangan pangsa pasar pada segmen korporasi atau 

lebih buruknya dapat meningkatkan tingkat NPL karena pembebanan bunga yang 

lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Alokasi dana bank yang paling besar jumlahnya sampai saat ini adalah kredit 

atau pinjaman kepada masyarakat, sehingga komponen pendapatan bank yang paling 

besar proporsinya adalah pendapatan bunga kredit. Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh dari tinjauan langsung kepada Bank X dan tinjauan teoritis, penulis 

memperoleh beberapa kesimpulan yang akan diuraikan sebagai berikut: 

 

1. faktor yang diperhitungkan dalam menentukan suku bunga kredit 

pada Bank X adalah:  

1. Cost of loanable fund yang terdiri dari: 

a. Cost of fund 

b. Mismatch Spread 

c. Biaya GWM 

d. Biaya Cash Reserve 

e. Biaya Deposit Insurance 

f.  Over Head Cost Dana 

  2.  Overehead Cost Kredit 

  3.  Biaya alokasi modal 

  4.  Premi risiko 
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2. Dalam perhitungan tingkat risiko Bank X membagi tingkat risiko 

berdasarkan business unit debitur, hal ini dilakukan karena risiko 

yang ditimbulkan dari setiap business unit berbeda antara satu 

dengan yang lainnya, sehingga Bank X memiliki kebijakan 

membedakan tingkat premi risiko antara satu business unit dengan 

business unit yang lain. 

3. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa 

penentuan suku bunga kredit terhadap segmen UMKM dinilai 

kurang sesuai dengan risiko yang ditimbulkan dari segmen 

UMKM, hal ini terlihat dari tingkat NPL segmen tersebut.  

 

B. Saran 

 

 Berdasarkan penulisan yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang ingin 

saya kemukakan pada Bank X, semoga saran yang saya kemukakan dapat berguna 

bagi Bank X kedepannya, yaitu sebagai berikut: 

 

1. Agar studi Bank X tentang bottom-up approach terhadap 

perhitungan premi risiko dapat segera diselesaikan, sehingga 

premi risiko yang dibebankan kepada nasabah dapat lebih fair dan 
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lebih menguntungkan bagi nasabah yang potensial akan tetapi 

berada di dalam business unit yang kurang potensial. 

2. Mengkaji ulang biaya-biaya yang di timbulkan dari segmen 

UMKM, seperti biaya overhead kredit, premi risiko dan lain-lain, 

sehingga beban yang terdapat pada biaya UMKM dapat lebih 

ditekan, atau lebih sesuai dengan risiko yang ditimbulkan. 

3. Menerapkan prinsip ABC (Activity Based Costing) dapat menjadi 

suatu alternatif, adapun tujuannya adalah agar biaya yang 

dibebankan oleh Bank X dapat lebih efisien sehingga tingkat suku 

bunga yang diberikan Bank X dapat meningkatkan kompetensinya 

mengingat proporsi overheadcost yang cukup besar dalam 

perhitungan tingkat suku bunga pada Bank X. 

4. Karena dibatasi oleh satu dan lain hal, untuk penelitian 

selanjutnya peneliti menyarankan  untuk melakukan penelitian 

mengenai pengkajian kembali biaya-biaya yang dibebankan 

kepada setiap segmen, agar dapat lebih fair dalam membebankan 

bunga kepada setiap nasabah. 

5. Peneliti menyarankan agar penelitian berikutnya untuk 

menambahkan factor-faktor eksternal dalam analisa perhitungn 

tingkat suku bunga kredit. 
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