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ABSTRACT
In performing the intermediary function, engaged in fund raising and
lending activities. Fund mobilization and lending activities by banks closely tied
to interest rate, such as deposit interest rate and lending interest rate. Deposit
interest rate is the yield for the storage of funds (depositors), while the lending
rate is the bank of borrower’s income funds (debtor). The process of setting
interest rate is an essential process for banks, because the pricing errors an cause
errors resulting in the decision making losses for banks. This study aimed to
explore the possibilities of implementation of Activity Based Costing system in
calculating the allocation of overhead cost to set interest rate loan product at PT.
BPR X period in 2013.
The approach used in this study is a case study. The data collected by the
primary data containing result of interviews and observations of PT. BPR X and
secondary data from published financial statement of PT. BPR X period in 2013.
Data collection methods used method of documentation, library research and
field studies.
Based on the analysis and discussion of the result obtained loan rate
established bt PT. BPR X at 21.90% for all loan product, while lending rates
based on the calculation of overhead wit activity-based costing method at 18.09%
for working capital loan products, 17.04% for investment loan products and
16.23% for consumer loan products.
Keywords: activity-based costing, based lending rate, service sector, rural bank.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Perbankan di Indonesia dari waktu ke waktu telah mengalami banyak

perubahan. Perubahan itu ditandai dengan banyaknya antusias masyarakat akan
manfaat adanya bank. Manfaat yang dirasakan masyarakat seperti meyediakan
tempat yang aman untuk menyimpan uang dalam bentuk tabungan dan atau
deposito, menyediakan dana dalam bentuk kredit, serta mempermudah lalu lintas
pembayaran.
Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis
perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Menurut UndangUndang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank dari
segi fungsinya yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau biasa
disingkat dengan BPR (Kasmir, 2013). Menurut Undang-Undang RI Nomor 10
Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2013).
Terdapat perbedaan antara BPR dengan Bank Umum, yaitu BPR
melakukan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka,
tidak dalam bentuk giro. BPR juga tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran dalam kegiatan usahanya, artinya kegiatan BPR jauh lebih sempit
dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.
1
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Menurut Kasmir (2013), Aktivitas perbankan yang utama adalah
menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana lebih (surplus of fund)
dalam bentuk simpanan yang dikenal di dunia perbankan adalah kegiatan funding.
Adapun jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat seperti tabungan,
deposito, dan giro. Agar masyarakat lebih tertarik untuk menyimpan uangnya di
bank, maka pihak bank memberikan rangsangan berupa balas jasa atau biasa
disebut bunga, bagi hasil, hadiah, atau balas jasa lainnya.
Bank

sebagai

lembaga

kepercayaan

yang

melaksanakan

fungsi

intermediasi, setelah mendapatkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan,
bank menggunakan dana tersebut sebagai sumber dana utama untuk diputar
kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana (deficit of fund) dalam bentuk
pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending). Dalam pemberian
kredit, peminjam akan dikenakan jasa pinjaman dalam bentuk bunga dan biaya
administrasi. Berdasarkan Undang-Undang RI Perbankan No. 10 Tahun 1998,
yang dimaksud dengan 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
(Triandaru dan Budisantoso, 2006).
Perbankan termasuk industri jasa keuangan, yang dapat membantu
pertumbuhan di dunia usaha. Banyaknya masyarakat yang antusias untuk
mengembangkan usahanya dan juga adanya keinginan untuk meningkatkan taraf
hidup, mendorong perbankan untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih banyak.
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Melalui kredit usaha-usaha masyarakat akan mempermudah untuk memperoleh
tambahan modalnya. Dengan tambahan modal pada usaha masyarakat, diharapkan
akan membantu kelangsungan hidup usaha masyarakat banyak.
Menurut Pedoman Akuntansi BPR (2010), BPR merupakan salah satu
pendukung perkembangan perekonomian Indonesia, terutama untuk kegiatan
usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor informal. Peran BPR dalam
pemberian kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ini dapat membantu
menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan pemerataan
kesempatan berusaha di Indonesia. PT. BPR X adalah salah satu BPR yang
terdapat di Jakarta. PT. BPR X pada awalnya berdiri pada tahun 1992 yang
berlokasi di daerah Cimanggis, bogor. Pada tahun 2003 terjadi perubahan
kepemilikan dan pemindahan lokasi ke daerah Bintaro, Tangerang. Pada tahun
2005, dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.
6/22/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang kewajiban modal disetor, maka
telah masuk pemegang saham baru utnuk memperkuat struktur permodalan PT.
BPR X.
PT. BPR X secara konsisten dan profesional terus berupaya melayani
seluruh nasabah tanpa perbedaan, memberikan keyakinan akan keamanan dana
nasabah, dan selalu berusaha memahami kondisi nasabah pembiayaan, dengan
tujuan akhir kepuasan nasabah dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehatihatian serta praktek pemberian kredit yang sehat. PT. BPR X adalah bank peserta
penjaminan LPS, merupakan bank yang melayani jasa perbankan seperti
tabungan, deposito, dan pinjaman/ kredit. Suku bunga yang diberikan tahun 2014
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untuk simpanan tabungan rata-rata sebesar 6% dan untuk simpanan deposito
sebesar 10.25%. Menurut Peraturan Bank Indonesia (2011), bank wajib
memelihara dan/ atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan
prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.
Layanan financial yang cepat, tepat, dan efisien adalah kunci sukses dari
suatu bisnis. PT. BPR X memberikan kenyamanan bisnis dan kemudahan layanan
yang menjadikan kelancaran aktivitas bisnis menjadi lebih baik. PT. BPR X
melayani kredit untuk modal kerja, konsumsi, dan investasi rata-rata suku bunga
kredit sebesar 2.00% dengan jaminan BPKB kendaraan, sertifikat atau bilyet
deposito. Fasilitas dan manfaat kredit yang diberikan oleh PT. BPR X seperti
prosedur sederhana, proses cepat dan tepat, efektif dan efisien, suku bunga
bersaing, pembiayaan hingga 65%, dijamin oleh asuransi jiwa, nasabah kredit
memiliki tabungan wajib, serta produk dan jasa PT. BPR X untuk memperlancar
dan mengembangkan usaha masyarakat.
Menurut Siamat (2005), usaha bank terkonsentrasi dalam penyaluran
kredit disebabkan oleh beberapa alasan, (1) sifat usaha bank yang berfungsi
sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dan unit defisit, (2) penyaluran
kredit memberikan spread yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat
diperkirakan, (3) melihat posisinya dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter,
perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling diatur dan dibatasi,
dan (4) sumber dana utama bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara
moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk
kredit.
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Dalam kegiatannya menyalurkan dana atau kredit, bank tidak terlepas dari
risiko kenaikan tingkat suku bunga kredit. Penghasilan bunga dari penyaluran
kredit merupakan pendapatan utama bank. Hal ini menyebabkan setiap bank
berlomba-lomba untuk meningkatkan jumlah penyaluran kreditnya. Karena
memperoleh keuntungan merupakan tujuan suatu badan usaha, seperti halnya
bank. Keuntungan yang diperoleh tidak hanya digunakan untuk membiayai
operasional bank saja, tetapi digunakan juga untuk ekspansi perusahaan melalui
berbagai produk dan kegiatan dimasa yang akan datang.
Besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi
oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling
mempengaruhi. Sementara itu besar kercilnya suku bunga kredit akan
mempengaruhi masyarakat untuk mengambil kredit. Menurut Kasmir (2013),
faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga
secara garis besar sebagai berikut: (1) kebutuhan dana, (2) persaingan, (3)
kebijaksanaan pemerintah, (4) target laba yang diinginkan, (5) jangka waktu, (6)
kualitas jaminan, (7) reputasi perusahaan, (8) produk yang kompetitif, (9)
hubungan baik, dan (10) jaminan pihak ketiga. Suku bunga BPR mengacu pada
LPS, dalam penentuan suku bunga BPR juga harus memperhatikan faktor-faktor
dari besar kecilnya penentapan suku bunga.
Berkaitan dengan hal tersebut, kredit merupakan aktivitas utama BPR,
sehingga pendapatan bunga menjadi pendapatan utama BPR. Semakin banyak
jumlah kredit yang disalurkan, semakin banyak pula pendapatan bagi PT. BPR X.
Selain pendapatan yang utama bagi BPR, kredit juga merupakan sumber risiko
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bagi BPR jika terjadi kredit non lancar. Dari data PT. BPR X per Desember 2013
jumlah Non Performing Loan Nett sebesar Rp 887,649,511.
Ada tiga jenis kredit yang ditawarkan oleh PT. BPR X yaitu, kredit modal
kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif. Jumlah pengajuan dari ketiga jenis
kredit tersebut setiap tahunnya berbeda-beda, dapat diketahui bahwa pengajuan
kredit konsumtif adalah jenis kredit yang paling diminati oleh masyarakat. Pada
tiga tahun terakhir jumlah kredit yang disalurkan terus mengalami penurunan,
tabel 1.1 menunjukkan jumlah nasabah kredit PT. BPR X. Dengan penurunan
jumlah kredit yang disalurkan, maka pendapatan bagi PT. BPR X juga mengalami
penurunan.
Tabel 1.1
Data Jumlah Nasabah Kredit Tahun 2011, 2012 dan 2013
Tahun

Jumlah Nasabah

2013

507

2012

671

2011

898

Sumber: PT. BRP X

Berdasarkan hal tersebut penentuan suku bunga kredit dalam penyaluran
kredit sangat penting. Menurut Kasmir (2013), terdapat unsur-unsur yang perlu
diperhatikan oleh bank dalam penentuan suku bunga kredit yang akan ditetapkan
antara lain total biaya dana (cost of fund), keuntungan yang diinginkan, cadangan
risiko kredit macet, biaya overhead dan pajak. Pada PT. BPR X bunga yang
ditetapkan dalam menghimpun dananya mengikuti bunga LPS, yaitu sebesar
8.75%. Biaya bunga yang diberikan kepada deposan sebagai biaya dana yang akan
digunakan sebagai salah satu unsur dalam penentuan suku bunga kredit. Cadangan
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risiko kredit didapatkan berdasarkan rencana kerja untuk tahun 2013. Perhitungan
cadangan risiko dengan cara beban penyisihan penghapusan aset produktif dibagi
dengan jumlah kredit. PT. BPR X merencanakan cadangan risiko kredit pada
tahun 2013 sebesar 3.00%. Unsur selanjutnya adalah biaya overhead berdasarkan
rencana kerja untuk tahun 2013, dapat diperhitungkan dari biaya overhead tahun
2012 sebesar Rp 2,209,810,000 dibagi dengan jumlah kredit yang diberikan
sebesar Rp 14,298,850,000 yang hasilnya 15.45%. Dari 15.45% dibagi rata ketiga
jenis kredit yang masing-masing biaya overhead sebesar 5.15%. Unsur yang
terakhir adalah laba yang diinginkan. Laba yang diinginkan pada PT. BPR X ini
ditentukan berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh pemegang saham. Laba
berkisar antara 3.00% sampai dengan 5.00%. Pada tahun 2013 PT. BPR X
ditentukan laba yang diinginkan adalah 5.00%. Dari unsur-unsur tersebut penulis
berkonsentrasi dengan salah satu unsur diatas, yaitu biaya overhead. Jika biaya
overhead lebih tinggi maka suku bunga yang dihasilkan akan tinggi pula dan bank
sulit untuk bersaing dengan suku bunga yang diberikan pesaingnya. Begitu pula
dengan sebaliknya, jika biaya overhead lebih rendah maka suku bunga akan lebih
rendah dibandingkan pesaing, sehingga bisa menyebabkan kerugian pada bank.
Bank juga perlu mempertimbangkan faktor dan unsur penentuan suku bunga
simpanan dan pinjaman, pengelolaan aset dan kewajiban secara efektif dan
efisien, serta mampu menentukan metode penentuan suku bunga kredit yang tepat
sehingga mampu menghasilkan suku bunga yang bersaing dengan bank lain.
Untuk menentukan biaya produk atau biasa disebut dengan harga pokok
produksi atau jasa. Terdapat dua metode penentuan biaya pokok tersebut, yakni
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metode biaya tradisional (full costing system) dan metode biaya berdasarkan
akivitas (activity-based costing system). Perhitungan biaya dengan metode
tradisional tidak dapat menunjukkan berapa biaya yang sesungguhnya dikonsumsi
dalam tiap produk yang dikerjakan oleh perusahaan. Metode biaya tradisional ini
ditujukkan untuk memenuhi kepentingan pihak eksternal perusahaan. Sedangkan
dalam activity-based costing biaya dihitung berdasarkan aktivitas-aktivitas yang
hanya dilakukan pada proses produksi suatu produk atau jasa itu sendiri.
Menurut Maryam (2011) metode perhitungan harga pokok berdasarkan
aktivitas atau activity-based costing yang akan membantu pihak manajemen untuk
mengalokasikan biaya overhead yang lebih akurat. Perhitungan biaya berdasarkan
aktivitas didefinisikan sebagai suatu sistem perhitungan biaya di mana tempat
penampungan biaya overhead yang jumlahnya lebih dari satu dialokasikan
menggunakan dasar yang memasukkan satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan
dengan volume.
Dasar yang digunakan dalam activity-based costing untuk mengalokasikan
sumber overhead disebut pemicu biaya (cost driver). Pemicu aktivitas merupakan
suatu dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari suatu aktivitas ke
produk, pelanggan atau objek biaya akhir lainnya. Untuk perhitungan overhead
pada activity-based costing dengan cara rate dikalikan dengan jumlah jam
pengerjaan. Rate didapatkan dengan cara overhead aktual dibagi dengan kuantitas
aktual.
Activity-based costing timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen
akan informasi akuntansi yang mampu menggambarkan konsumsi sumber daya
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dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk. Adapun kelebihan activitybased costing menurut Bustami dan Nurlela (2009), yaitu para manajemen puncak
akan setuju menerapkan suatu metode yang baru di organisasi mereka, jika
mereka percaya bahwa mereka akan memperoleh manfaat yang lebih, jika
dibandingkan dengan sistem yang lama.
Activity-based costing pertama kali dipergunakan pada tahun 1980 oleh
John Deere Component Works dan sejak itu telah secara luas diimplementasikan
oleh berbagai industri manufaktur dan jasa. Dalam metode activity-based costing,
bank perlu membedakan jenis biaya, antara biaya langsung dengan biaya tidak
langsung. Yang termasuk ke dalam biaya langsung seperti biaya dana (cost of
fund). Biaya tidak langsung bagi bank seperti biaya administrasi dan umum, biaya
sewa, biaya kantor, biaya telepon, listrik dan air, biaya asuransi, biaya perbaikan
dan pemeliharaan, biaya legalitas, biaya pajak dan biaya depresiasi.
Penelitian ini dilakukan karena adanya penurunan jumlah nasabah kredit
yang akan mengurangi jumlah pendapatan bank. Dengan menggunakan metode
activity-based costing, diharapkan bank dapat menentukan suku bunga kredit yang
tepat untuk pengambilan keputusan manajerial. Berdasarkan latar belakang diatas,
maka dalam hal ini penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul
“Penerapan Activity-Based Costing untuk Menentukan Suku Bunga
Kredit yang Tepat (Studi pada PT. BPR X)”.
1.2.

Pembatasan Masalah
Luasnya ruang lingkup masalah dan adanya beberapa metode-metode

dalam akuntansi biaya, maka perlu adanya batasan-batasan untuk lebih
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memfokuskan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang
bagaimana penerapan activity-based costing terhadap biaya overhead untuk
penentuan suku bunga kredit, data yang dikumpulkan adalah data tahun 2013,
serta metode alokasi biaya overhead yang sekarang digunakan untuk suku bunga
produk kredit di PT. BPR X. Metode yang digunakan PT. BPR X yang nantinya
akan dibandingkan dengan metode activity-based costing.
1.3.

Perumusan Masalah
Berdasakan

uraian

latar

belakang

diatas,

peneliti

merumuskan

permasalahan penelitian sebagai berikut:
1.

Bagaimana penerapan metode penetapan suku bunga kredit yang sekarang
digunakan pada PT. BPR X?

2.

Bagaimana cara perhitungan dalam penetapan suku bunga kredit dengan
metode activity-based costing pada PT. BPR X?

3.

Bagaimana perbandingan metode perhitungan dalam penentuan suku bunga
yang sekarang dengan metode activity-based costing pada PT. BPR X?

1.4.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, maka tujuan dalam

penelitian ini untuk menjawab masalah-masalah yang ada, seperti:
1.

Mengetahui metode penetapan suku bunga kredit yang digunakan pada PT.
BPR X.

2.

Mengetahui cara perhitungan untuk penetapan suku bunga kredit dengan
metode activity-based costing pada PT. BPR X.
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3.

Mengetahui perbandingan metode perhitungan dalam penentuan suku bunga
kredit yang sekarang digunakan dengan metode activity-based costing pada
PT. BPR X.

1.5.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak

yang berkepentingan, antara lain:
1.

Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan masukan
yang dapat digunakan oleh perusahaan mengenai perhitungan harga pokok
dana untuk penentuan suku bunga kredit dengan activity-based costing,
sehingga

diharapkan

perusahaan

dapat

mempertimbangkan

untuk

mengimplementasikan activity-based costing.
2.

Bagi penulis, penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan
dan pengetahuan mengenai perhitungan harga pokok dana untuk penentuan
dengan activity-based costing.

3.

Bagi pihak lainnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan
dan pembanding bagi peneliti selanjutnya agar penelitian selanjutnya akan
lebih baik dari sebelumnya.

1.6.

Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan
Bab ini menggambarkan tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.

11
Analisis penerapan..., Maysha Kusumaningrum, Ak.-IBS, 2014

Bab II Landasan Teori
Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat landasan dan
kerangka teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi
ini, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi pembahasan
penelitian ini, serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian
ini.
Bab III Metodologi Penelitian
Bab ini berisi tentang sasaran yang dijadikan sebagai objek penelitian, sifat
penelitian, data yang akan dihimpun, teknik pengumpulan data dan teknik
analisis data.
Bab IV Pembahasan
Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan
intepretasi hasil.
Bab V Kesimpulan
Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Di dalam bab
ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari hasil penelitian
yang telah dilakukan.
Daftar Pustaka
Berisi tentang sumber-sumber yang menjadi acuan dan referensi untuk
penelitian.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1.

Bank
Menurut pengertian umum, bank adalah lembaga intermediasi antara pihak

surplus dana dengan pihak defisit dana yang dilindungi oleh Undang-Undang yang
bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Menurut Supriyono (2011),
salah satu fungsi bank adalah menyalurkan kredit baik kepada perorangan maupun
badan usaha.
Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Siamat, 2005).
2.1.1. Bank Umum
Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip
syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum antara lain:
a.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito
berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b.

memberikan kredit;
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c.

menerbitkan surat pengakuan hutang;

d.

dan lain-lain sesuai dengan Undang-Undang.

2.1.2. Bank Perkreditan Rakyat
Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran (Siamat, 2005).
Menurut Siamat (2005), keberadaan dari Bank Perkreditan Rakyat dari sisi
kepentingan pemerintah adalah untuk (1) memberi pelayanan perbankan kepada
masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum, (2) membantu
pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi
pembangunan di sector pedesaan dapat lebih dipercepat, (3) menciptakan pemeratan
kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan, (4) mendidik dan
mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan
formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir.
Menurut Siamat (2005), BPR sebagaimana halnya dengan bank umum dapat
melakukan usaha sebagai bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip
syariah. Kegiatan usaha yang diperkenankan bagi BPR secara umu adala sebagai
berikut:
a.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito
berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
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b.

memberikan kredit;

c.

menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito
berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Untuk usaha yang dilarang bagi BPR berdasarkan undang-undang antara lain:
a.

menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;

b.

melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali pedagang valuta asing
(PVA);

c.

melakukan peyertaan modal;

d.

melakukan usaha perasuransian;

e.

melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah ditetapkan di atas.

2.2.

Kredit
Menurut Supriyono (2011), kata kredit berasal dari kata Credo artinya

“percaya”. Pemberian kredit kepada debitur berdasarkan atas kepercayaan. Bank
percaya bahwa kredit yang telah diberikan kepada debitur akan dapat dikembalikan di
kemudian hari pada saat jatuh tempo kredit, sesuai dengan kondisi yang tertulis
dalam perjanjian kredit (pokok pinjaman, bunga pinjaman, jangka waktu kredit,
tanggal jatuh tempo dan lain-lain).
Menurut Undang–Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, bedasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
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pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit
adalah penyediaan uang atau tagihan yang diberikan atas dasar kepercayaan oleh
pihak bank yang mewaibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya di kemudian
hari pada saat jatuh tempo kredit, sesuai dengan kondisi yang tertulis dalam
perjanjian kredit.
2.2.1. Unsur Kredit
Menurut Kasmir (2013), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu
failitas kredit meliputi:
a.

Kepercayaan
kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit
yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan diterima kembali di masa
yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya
sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen
maupun eksteren.

b.

Kesepakatan
kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak
menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
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c.

jangka waktu
setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini
mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu
tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d.

Risiko
semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.
Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah
yang lalai, maupun risiko yang tidak sengaja.

e.

balas jasa
merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita
kenal dengan nama bunga.

2.2.2. Tujuan Kredit
Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian
kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Menurut Kasmir
(2013), tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:
a.

mencari keuntungan
bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Keuntungan ini
penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita
kerugian, maka beasr kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

b. membantu usaha nasabah
bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana
investasi maupun dana untuk modal kerja.
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c.

membantu pemerintah
bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan,
maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya
peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.2.3. Fungsi Kredit
Kredit pada masa kini semakin diandalkan sebagai sumber permodalan dalam
dunia usaha di Indonesia untuk memperluas kegiatan usahanya. Hal tersebut
menunjukkan pentingnya kredit bagi orang banyak. Menurut Kasmir (2013), fungsi
suatu fasilitas kredit antara lain:
a.

untuk meningkatkan daya guna uang
dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang
hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

b.

untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga
suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah
tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c.

untuk meningkatkan daya guna barang
kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk
mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
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d.

meningkatkan peredaran barang
kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke
wilayah lainnya sehingga kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang
beredar.

e.

sebagai alat stabilitas ekonomi
dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena
dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang
diperlukan oleh masyarakat.

f.

untuk meningkatkan kegairahan berusaha
bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha,
apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

g.

untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal
meningkatkan pendapatan.

h.

untuk meningkatkan hubungan internasional
dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan
antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara
lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.2.4. Jenis Kredit
Menurut Kasmir (2013), jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi
antara lain sebagai berikut:
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a.

Segi Kegunaan
Dari segi kegunaan jenis kredit dibagi menjadi dua, yaitu (1) kredit investasi
biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/
pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi; dan (2) kredit modal kerja digunakan
untuk keperluan produksi dalam operasionalnya.

b.

Segi Tujuan Kredit
Dari segi tjuan kredit jenis kredit dibagi menjadi tiga, yaitu (1) kredit produktif
digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa; (2) kredit konsumtif digunakan
untuk dikonsumsi secara pribadi; dan (3) kredit perdagangan digunakan untuk
membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan
barang dagangan tersebut.

c.

Segi Jangka Waktu
Dari segi jangka waktu jenis kredit dibagi menjadi 3, yaitu (1) kredit jangka
pendek yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu
tahun; (2) kredit jangka menengah memiliki jangka waktu kreditnya berkisar
antara satu tahun sampai dengan tiga tahun; dan (3) kredit jangka panjang
memilik jangka waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun.

d.

Segi Jaminan
Dari segi jaminan kredit dibagi menjadi dua, yaitu (1) kredit dengan jaminan,
jaminan dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan
orang; dan (2) kredit tanpa jaminan, tidak ada jaminan.

20
Analisis penerapan..., Maysha Kusumaningrum, Ak.-IBS, 2014

e.

Segi Sektor Usaha
Dari segi sektor usaha jenis kredit terdiri atas (1) kredit pertanian, merupakan
kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat; (2) kredit
peternakan, untuk jangka pendek misalnya perternakan ayam dan jangka panjang
kambing atau sapi; (3) kredit industri, kredit untuk membiayai industri kecil,
menengah atau besar; (4) kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang
dibiayai dalam jangka panjang, seperti tambang emas; (5) kredit pendidikan
untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan; (6) kredit profesi diberikan
kepada para professional seperti dosen, dokter atau pengacara; (7) kredit
perumahan untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah; (8) dan
sektor-sektor lainnya.

2.2.5. Penentuan Tingkat Suku Bunga Kredit (Loan Pricing)
Khusus untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan
diberikan kepada para debitur terdapat beberapa komponen yang memengaruhi.
Menurut Kasmir (2013), komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain
total biaya dana (cost of fund), biaya operasi (overhead), cadangan risiko kredit, laba
yang diinginkan dan pajak.
a.

Total Biaya Dana (Cost of Fund)
Menurut Kasmir (2013), merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank
untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan
maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang
ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang
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dibebankan terhadap bunga simpanan, semakin tinggi pula biaya dananya
demikian pula sebaliknya. Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan
wajib atau Reserve Requirement (RR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
BPR tidak diwajibkan melakukan pencadangan wajib, namun mengacu pada PBI
No. 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank
Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus, BPR perlu melakukan
pencadangan dalam bentuk Cash Ratio. Cash Ratio, yang selanjutnya disebut
dengan CR, adalah perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancar
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Tata cara Penilaian
Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. CR sebesar 5%.

b.

Biaya Operasi (Overhead)
Biaya operasi, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank sebagai biaya
pendukung untuk transaksi dalam kegiatan operasional bank. Menurut Kasmir
(2013), biaya operasi terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya adminitrasi, biaya
pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya.

c.

Cadangan Risiko Kredit
Menurut Kasmir (2013), cadangan risiko kredit merupakan cadangan terhadap
macetnya kredit yang akan diberikan, hal ini disebabkan setiap kredit yang
diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar.
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas
Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
Bank Perkreditan Rakyat, kualitas aktiva produktif dalam bentuk kredit
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ditetapkan dalam empat golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan
Macet. BPR wajib membentuk PPAP Umum dan Khusus dengan tarif
perhitungan cadangan dari keempat golongan kolektibilitas aktiva produktif
tersebut adalah sebagai berikut
1) 0,5% dari aktiva produktif yang memiliki kualitas Lancar, tidak termasuk
Surat Berharga Indonesia;
2) 10% dari aktiva produktif yang memiliki kualitas Kurang Lancar setelah
dikuragi nilai agunan tiap debitur;
3) 50% dari aktiva produktif yang memiliki kualitas Diragukan setelah
dikurangi nilai agunan tiap debitur;
4) 100% dari aktiva produktif yang memiliki kualitas Macet setelah dikurangi
nilai agunan tiap debitur.
d.

Laba yang Diinginkan
Setiap bank melakukan transaksi bank selalu menginginkan laba yang maksimal.
Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat
penentuan besarnya laba sangat memengaruhi besarnya bunga kredit. Menurut
Kasmir (2013), biasanya bank disamping melihat kondisi pesaing juga melihat
kondisi nasabah apakah nasabah utama atau bukan dan juga melihat sektor-sektor
yang dibiayai, misal jika proyek pemerintah atau untuk pengusaha/ rakyat kecil,
maka labanya pun berbeda dengan yang komersil.
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e.

Pajak
Menurut Kasmir (2013), pajak merupakan kewajiban yang dibebankan
pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.
Contoh komponen-komponen pembebanan suku bunga dalam menentukan

suku bunga kredit sebagai berikut
PT. Bank Marindo menentukan suku bunga deposito sebesar 18% pa. kepada
para deposannya. Cadangan Wajib (RR) yang ditetapkan pemerintah adalah 5%.
Kemudian biaya operasi yang dikeluarkan adalah 6% dan cadangan kredit macet 1%.
Laba yang diinginkan adalah 5% dan pajak 20%.
Cost of Fund =

=
=

18,95%

= 19%

Jadi Cost of Fund 18,95% dibulatkan menjadi 19% untuk menghitung bunga
kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:
Total biaya dana (cost of fund)
Total biaya overhead

19 %
6%
25 %

Cadangan risiko kredit macet

1%
26 %

Laba yang diinginkan
Bunga kredit yang diberikan (based lending rate)

5%
31 %
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2.3.

Biaya
Biaya adalah nilai yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu barang atau

jasa yang bertujuan membawa sesuatu hal yang bermanfaat masa kini dan masa yang
akan datang. Biaya dalam akuntansi biaya diartikan dalam dua pengertian yang
berbeda, yaitu biaya dalam artian cost dan biaya dalam artian expense. Yang
dimaksud dengan biaya atau cost menurut Bustami dan Nurlela (2013) adalah
pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi
untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan beban atau expense menurut Dewi dan
Kristanto (2013) adalah biaya yang telah digunakan untuk memperoleh pendapatan.
Menurut Mulyadi (2012), dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber
ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan
akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut
diatas:
1.

biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi;

2.

diukur dalam satuan uang;

3.

yang telah terjadi atau yang secara potensial akan tejadi;

4.

pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.

2.3.1. Pemicu Biaya (Cost Driver)
Menurut Carter dan Usry (2006) pemicu aktivitas (activity driver) adalah
suatu dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari suatu aktivitas ke
produk, pelanggan, atau objek biaya final (final cost object) lainnya. Kata final
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mengacu pada langkah terakhir dalam alokasi biaya. Sifat dan jenis pemicu aktivitas
membedakan activity-based costing dari perhitungan biaya tradisional.
Carter dan Usry (2006) juga mengakatakan activity-based costing mengakui
aktivitas, biaya aktivitas, dan pemicu aktivitas pada tingkatan agregasi (level of
aggregation) kedalam empat tingkat. Pada umumnya empat tingkat tersebut adalah
unit, batch, produk, dan pabrik.
1.

pemicu tingkat unit merupakan aktivitas yang bervariasi dengan jumlah unit yang
diproduksi dan dijual.

2.

pemicu tingkat batch adalah ukuran aktivitas yang bervariasi dengan jumlah
batch yang dirproduksi dan dijual.

3.

pemicu tingkat produk adalah ukuran aktivitas yang bervariasi dengan
bermacam-macam jumlah produk yang diproduksi dan dijual.

4.

pemicu tingkat pabrik seperti luas lantai yang ditempati atau seperti biaya
memelihara kapasitas di lokasi produksi.
Menurut Horngren, Datar, dan Foster (2011), pemicu biaya dari suatu biaya

variabel adalah tingkat aktivitas atau volume yang menjadi dasar timbulnya biaya
dalam rentang waktu tertentu, dalam artian bahwa terdapat hubungan sebab-akibat
antara perubahan tingkat aktivitas atau volume dengan perubahan tingkat biaya total.
Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan pemicu biaya adalah suatu
aktivitas untuk mengalokasikan biaya ke objek biaya dalam rentan waktu tertentu,
terdapat hubungan sebab-akibat antara perubahan volume aktivitas dengan perubahan
biaya total.
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2.3.2. Klasifikasi Aktivitas Biaya ke dalam Aktivitas
Biaya digolongkan kedalam aktivitas yang terdiri dari empat kategori yaitu:
a.

Unit-level activity cost
Menurut Horngren (2012), unit-level activity cost adalah biaya yang timbul dari
kegiatan yang dilakukan pada setiap unit individu dari suatu produk atau jasa.
Aktivitas berlevel unit adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali 1 unit produk
diproduksi. Biaya ini dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang dihasilkan, jam
mesin, atau jam tenaga kerja langsung.

b.

Batch-level activity cost
Menurut Horngren (2012), biaya yang timbul dari kegiatan gabungan dari setiap
unit produk atau jasa. Batch adalah sekelompok produk atau jasa yang diproduksi
dalam satu kali proses. Contohnya dalam pesanan pencetakan buku berjumlah
10,000 eksemplar memerlukan empat kali pencetakan karena ada empat warna,
maka untuk pesanan tersebut diperlukan 10,000 unit-level activity dan empat
bath-related activity.

c.

Product-sustaining activity cost
Menurut Horngren (2012), biaya dari kegiatan yang dilakukan untuk mendukung
dari setiap unit individu produk atau jasa terlepas dari jumlah unit atau batch
yang diproduksi. Sebagai contoh adalah aktivitas desain dan pengembangan
produk dikonsumsi oleh produk berdasarkan jenis produk yang dihasilkan oleh
aktivitas tersebut. Aktivitas desain dan pengembangan dibebankan ke produk
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berbasis lamanya waktu yang diperlukan untuk mendesain dan mengembangkan
produk agar tetap bisa dijual.
d.

Facility-sustaining activity cost
Menurut Horngren (2012), biaya yang timbul dari kegiatan yang tidak dapat
ditelusuri ke setiap unit individu dari produk atau jasa, namun menjadi biaya
pendukung dari seluruh kegiatan perusahaan. Contohnya seperti depresiasi, biaya
asuransi.

2.3.3. Biaya Overhead
Biaya overhead pada umumnya didefinisikan sebagai biaya yang dibutuhkan
untuk mendukung berjalannya transaksi dalam kegiatan operasional bank. Biaya
overhead berdasarkan fungsional menurut Mowen (2013) melibatkan dua tahap
utama, (1) biaya overhead ditugaskan untuk unit organisasi, (2) biaya overhead
ditugaskan untuk objek biaya. Activity-based costing juga melibatkan dua proses
tahapan yaitu menelusuri biaya untuk aktivitas dan melacak aktivitas biaya untuk
objek biaya.
Menurut Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (2010), beban yang
terjadi pada BPR adalah beban operasional dan non operasional. Beban operasional
adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR.
Beban operasional dirinci menjadi beban bunga, beban penyisihan kerugian, beban
pemasaran, beban penelitian dan pengembangan, serta beban administrasi dan umum.
Beban administrasi dan umum adalah beban yang timbul untuk mendukung kegiatan
operasional BPR. Beban adminstrasi dan umum antara lain terdiri atas:
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1.

Beban tenaga kerja
Beban tenaga kerja terdiri dari biaya gaji, biaya upah, honorarium dan imbalan
kerja lainnya.

2.

Beban pendidikan
Beban yang berkaitan dengan pendidikan yang diikuti oleh pengurus/ pegawai
baik yang diselenggarakan oleh pihak ketiga maupun intern BPR termasuk
kursus dan seminar serta biaya perjalanan dan akomodasi yang terkait dengan
penyelenggaraan pendidikan tersebut.

3.

Beban sewa antara lain sewa kantor, alat-alat dan perabot.

4.

Penyusutan/ penghapusan atas aset tetap dan inventaris serta amortisasi atas aset
tidak berwujud.

5.

Premi asuransi
Premi asuransi adalah premi asuransi yang dibayarkan untuk keperluan
pertanggungan atas beban BPR, misalnya asuransi aset tetap dan inventaris.

6.

Biaya barang/ jasa
Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BPR sehubungan dengan penerimaan/
pemakaian barang-barang/ jasa-jasa antara lain biaya konsultan, biaya listrik, air,
telepon, pemeliharaan dan perbaikan atas aset tetap dan inventaris milik BPR,
telegram, alat-alat tulis menulis, biaya percetakan, koran dan majalah.

7.

Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan).

8.

Beban operasional lainnya
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Biaya operasional yang tidak termasuk dalam salah satu biaya operasional di
atas, misalnya kerugian akibat penjualan kas dalam valuta asing, kerugian akibat
penjualan SBI.
Menurut Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (2010), ciri-ciri beban
administrasi dan umum antara lain:
1.

Tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan jasa yang dihasilkan, karena biaya
yang dikeluarkan diperuntukan kegiatan bank.

2.

Tidak memberikan manfaat di masa yang akan datang.

3.

Diakui sebagai beban pada periode terjadinya, karena tidak ada biaya overhead
untuk beberapa periode.

2.4.

Metode Tradisional
Beberapa akademisi menyebutkan beberapa konsep metode tradisional yang

berbeda-beda. Mowen, Hansen, dan Heitger (2013) menyatakan metode tradisional
adalah metode akuntansi biaya yang mengasumsikan bahwa semua diklasifikasikan
sebagai tetap atau berkaitan dengan perubahan unit atau volume produk yang
diproduksi. Adapun menurut Dewi dan Kristanto (2013) metode perhitungan biaya
tradisional memiliki karakter khusus yaitu dalam penggunaan ukuran yang berkaitan
dengan volume atau ukuran tingkat unit secara eksklusif sebagai dasar untuk
mengalokasikan biaya overhead pabrik ke output.
Dari beberapa pendapat akademisi tersebut dapat disimpulkan bahwa metode
tradisional adalah metode akuntansi biaya yang berkaitan dengan volume atau
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perubahan tingkat unit produk yang diproduksi sebagai dasar untuk mengalokasikan
biaya overhead pabrik ke output.
2.4.1. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Tradisional
Sistem tradisional mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihan metode
tradisional untuk menentukan harga pokok produksi dikemukakan oleh Cooper dan
Kaplan (1998)
1.

Mudah diterapkan
Sistem tradisional tidak banyak menggunakan pemicu biaya (cost driver) dalam
membebankan biaya overhead pabrik sehingga memudahkan dalam melakukan
perhitungan audit.

2.

Mudah diaudit
Pemicu biaya (cost driver) yang tidak banyak akan memudahkan auditor untuk
melakukan audit.
Menurut Cooper dan Kaplan (1998), kelemahan-kelemahan dari metode

tradisional adalah sebagai berikut
1.

Hanya menggunakan jam tenaga kerja langsung (biaya tenaga kerja langsung)
sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik dari pusat biaya
kepada produk dan jasa

2.

Hanya dasar alokasi yang berkaitan dengan volume yang digunakan untuk
mengalokasikan biaya overhead pabrik dari pusat biaya kepada produk dan jasa

3.

Pusat biaya terlalu besar dan berisi mesin yang memiliki struktur biaya overhead
yang sangat berbeda
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4.

Biaya pemasaran dan penyerahan produk dan jasa sangat berbeda di antara
berbagai saluran distribusi, namun sistem akuntansi biaya tidak memperdulikan
biaya pemasaran

2.5.

Metode Activity-Based Costing
Activity-based costing merupakan pengembangan dari sistem tradisional yang

sebelumnya sering digunakan di perusahaan sebagai solusi untuk pemecahan masalah
yang belum dapat terselesaikan.
Penentuan biaya dalam akuntansi terdapat dua pendekatan, yaitu dengan
sistem biaya berbasis aktivitas (activity-based costing) dan sistem biaya tradisional.
Beberapa akademisi mendefinisikan activity-based costing berbeda-beda. Menurut
Atkinson et al. (2009) sistem biaya berbasis aktivitas (activity-based costing) pada
umumnya menggunakan pendekatan dua tahap yang hampir sama namun lebih umum
daripada sistem biaya tradisional.
“Activity-based costing adalah sistem activity-based costing memperbaiki
sistem kalkulasi biaya dengan mengidentifikasi aktivitas individual sebagai
objek biaya pokok (fundamental). Aktivitas bisa berupa kejadian, tugas, atau
unit kerja dengan tujuan khusus sebagai contoh, perancangan produk,
penyetelan mesin, pengoperasian mesin, dan pendistribusian produk. Sistem
activity-based costing menghitung biaya setiap aktivitas serta membebankan
biaya ke objek biaya seperti produk dan jasa berdasarkan aktivitas yang
dibutuhkan untuk menghasilkan tip produk atau jasa. Horngren, Datar, dan
Foster (2011)”.
Menurut Horngren, Datar, dan Rajan (2012), “Activity-based costing refines a
costing system by identifying individual activities as the fundamental cost objects”
Metode biaya berbasis aktivitas (activity-based costing) pada umumnya
menggunakan pendekatan dua tahap yang hampir sama namun lebih umum daripada
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metode biaya tradisional. Pengembangan metode activity-based costing dimulai
dengan menanyakan aktivitas apa yang dilakukan oleh sumber daya yang dimiliki
departemen. activity-based costing kemudian mengalokasikan beban sumber daya ke
aktivitas berdasarkan beberapa banyak sumber daya yang digunakan oleh masinmasing aktivitas tersebut (Atkinson, 2006).
Aktifitas adalah kejadian, tugas, atau unit dari pekerjaan dengan tujuan
khusus. Sebagai contoh desain produk, mengatur mesin, mengoperasikan mesin, dan
mendistribusikan produk. Untuk membantu keputusan strategi, activity-based costing
sistem mengidentifikasi dalam seluruh fungsi dari rantai nilai (value chain),
menghitung biaya dari aktifitas individual dan menetapkan biaya terhadap cost object
seperti produk dan jasa dalam suatu dasar dari gabungan aktifitas yang dibutuhkan
untuk memproduksi setiap produk atau jasa (Horngren, 2012).
Terdapat beberapa indikasi atau tanda-tanda yang membuat sistem activitybased costing sebaiknya diterapkan menurut Horngren (2011)
1.

jumlah biaya tidak langsung yang signifikan dialokasikan menggunakan satu atau
dua kelompok biaya saja;

2.

semua atau kebanyakan biaya tidak langsung merupakan biaya pada tingkat unit
produksi (yakni hanya sedikit biaya tidak langsung yang berada pada tingkatan
biaya kelompok produksi, biaya pendukung produk, atau biaya pendukung
fasilitas);
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3.

terdapat perbedaan akan permintaan sumber daya oleh masing-masing produk
akibat adanya perbedaan volume produksi, tahap-tahap pemrosesan, ukuran
kelompok produksi, atau kompleksitas;

4.

produk yang dibuat dan dipasarkan dengan baik oleh perusahaan menunjukkan
keuntungan yang rendah sementara produk yang kurang sesuai untuk dibuat dan
dipasarkan perusahaan justru memiliki keuntungan yang tinggi;

5.

staf bagian operasi memiliki perbedaan pendapat yang signifikan dengan staf
akutansi mengenai biaya manufaktur dan biaya pemasaran barang dan jasa.

2.5.1. Keunggulan dan Kekurangan Activity-Based Costing
Adapun kelebihan metode activity-based costing menurut Bustami dan
Nurlela (2013), yaitu para manajemen puncak akan setuju menerapkan suatu sistem
yang baru di organisasi mereka, jika mereka percaya bahwa mereka akan
memperoleh manfaat yang lebih, jika dibandingkan dengan sistem yang lama.
Kelebihan activity-based costing menurut Carter dan Usry (2006) adalah
sebagai berikut:
1.

Activity-based costing mengharuskan manajer melakukan perubahan radikal
dalam cara berfikir mereka mengenai biaya.

2.

Activity-based costing mengharuskan manajer melakukan perubahan radikal
dalam cara berfikir mereka mengenai biaya. Misal, pada awalnya sulit bagi
manajer untuk memahami bagaimana activity-based costing akan menunjukkan
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bahwa produk bervolume tinggi ternyata merugi padahal analisis margin
kontribusi menunjukkan bahwa harga jual melebihi biaya produksi variabel.
3.

Activity-based costing berusaha untuk menunjukkan konsumtif sumber daya
jangka panjang dari setiap produksi, namun tidak memprediksikan berapa banyak
pengeluaran yang akan dipengaruhi oleh keputusan tertentu.

4.

Activity-based costing menunjukkan seberapa banyak aktivitas tingkat batch dan
tingkat

produk

yang

didedikasikan

untuk

setiap

produk

dan

bukan

seberapabanyak penghematan yang akan terjadi jika lebih sedikit produk atau
batch diproduksi.
Menurut Bustami dan Nurlela (2013) meskipun secara konsep activity-based
costing sesuai dengan harapan dan kebutuhan informasi perusahaan, tetapi
penerapannya sering timbul berbagai kekurangan antara lain
1.

Penerapan activity-based costing lebih mahal.
Dibandingkan

dengan

sistem

biaya

konvensional

(tradisional),

hanya

membebankan biaya cukup satu pemicu biaya seperti, jam kerja langsung. Dalam
activity-based costing membutuhkan berbagai ukuran aktivitas yang harus
dikumpulkan, diperiksa , dan dapat dimasukkan dalam sistem, mungkin kurang
sebanding dengan tingkat keakuratan yang didapat, yang mengakibatkan biaya
yang tinggi.
2.

Sulitnya merubah pola kebiasaan manajer.
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Merubah pola kebiasaan manajer, membutuhkan waktu penyesuian, karena para
manajer sudah terbiasa menggunakan sistem biaya konvensional dalam
operasinya dan juga digunakan sebagai evaluasi kinerja, maka dengan perubahan
pola ini kadangkala mendapat perlawaan dari para karyawan. Kalau hal ini
terjadi maka penerapan activity-based costing akan mengalami kegagalan.
3.

Mudahnya data activity-based costing disalah artikan.
Dalam praktek data activity-based costing dengan mudah disalah artikan dan
harus digunakan secara hati-hati, ketika pengambilan keputusan. Biaya yang
dibebankan ke produk, pelanggan dan objek biaya lainnya hanya dilakukan
bilamana secara potensial relevan. Sebelum mengambil keputusan yang
signifikan dengan menggunakan data biaya mana yang betul-betul relevan
dengan keputusan saat itu.

4. Bentuk laporan kurang sesuai.
Umumnya laporan yang disusun dengan menggunakan activity-based costing,
tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Konsekuensi
perusahaan yang menerapkan activity-based costing, harus menyusun laporan
biaya yang berlainan satu untuk internal dan satu lagi untuk pelaporan eksternal,
hal ini akan membutuhkan waktu dan biaya tambahan.
Pada tabel 2.1 menjelaskan perbedaan dari metode activity-based costing
dengan metode tradisional dari beberapa aspek. Aspek yang dijelaskan seperti tujuan,
ruang lingkup, fokus perhitungan dari biaya, periode yang digunakan, dan teknologi
yang digunakan dalam perhitungan.
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Tabel 2.1
Perbedaan Metode ABC dengan Metode Tradisional
Aspek

ABC

Tradisional

Tujuan

Product Costing
Tahap desain, produksi, tahap
pengembangan

Inventory level

Lingkup

Biaya overhead

Fokus

Periode
Daur hidup periodik
Teknologi yang
Komputer telekomunikasi
digunakan
Sumber: Mulyadi (2012)

Tahap produksi
Biaya bahan baku, tenaga kerja
langsung
Periode akuntansi
Metode manual

2.5.2. Pembebanan Biaya Overhead dengan Metode Activity-Based Costing
Menurut Horngren (2012) pembebanan biaya overhead dengan sistem
activity-based costing melalui tujuh langkah sebagai berikut:
a.

Langkah 1: mengidentifikasikan produk yang menjadi objek biaya.

b.

Langkah 2: mengidentifikasi biaya langsung dari produk.

c.

Langkah 3: mengidentifikasi biaya tidak langsung dihubungkan dengan masingmasing dasar alokasi biaya.

d.

Langkah 4: memilih dasar alokasi biaya untuk mengalokasikan biaya tidak
langsung.

e.

Langkah 5: menghitung tarif per unit dari masing-masing dasar alokasi biaya
yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk.

f.

Langkah 6: menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk.

g.

Langkah 7: mengalokasikan biaya tidak langsung setiap produk terhadap suku
bunga kredit.
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2.5.3. Activity-Based Costing pada Bank
Penerapan sistem activity-based costing pada perusahaan manufaktur dan
jasa/perbankan sedikit berbeda tapi pada hakekatnya sama. Pada waktu menganalisis
beban dalam perusahaan manufaktur, permintaan terhadap sumber daya penunjang
timbal dari volume dan ragam produk, sedangkan perusahaan jasa seperti bank, beban
dipicu secara alami oleh produk-produk tertentu seperti giro, rekening deposito,
pinajaman komersial, hipotek rumah, dan sebagainya.
Ilustrasi mengenai penerapan metode activity-based costing pada bank dapat
dilihat pada tabel 2.2 s.d 2.7 (Bamber dan Hughes II, 2001).
Tabel 2.2
Data Biaya Tidak Langsung Buckeye National Bank
Biaya Tidak Langsung
Gaji karyawan pemrosesan cek
Penyusutan peralatan dan fasilitas yang digunakan
dalam pemrosesan cek
Gaji teller
Penyusutan peralatan dan fasilitas yang digunakan
dalam operasi teller
Gaji karyawan pada call center
Biaya sambungan telepon termasuk penyusutan
peralatan telepon termasuk penyusutan peralatan dan
fasilitas yang digunakan dalam call center nasabah
Total Biaya Tidak Langsung

Biaya Tidak
Langsung termasuk
Cost Pool Aktivitas
Pembayaran cek
Pembayaran cek
Penyediaan jasa teller
Penyediaan jasa teller
Merespon pertanyaan
rekening nasabah
Merespon pertanyaan
rekening nasabah

Sumber: Penelitian Bamber dan Hughes II

Estimasi
Total Biaya
Tahunan
$ 700
$ 440
$1000
$ 200
$ 450
$

60

$2850

Bamber dan Hughes II (2001), melakukan perhitungan terhadap biaya tidak
langsung dengan dua metode, yaitu metode perhitungan biaya secara tradisional dan
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metode activity-based costing. Apabila biaya tidak langsung dihitung dengan metode
perhitungan biaya secara tradisional dapat dilihat pada ilustrasi berikut.
Metode perhitungan biaya secara tradisional dilakukan dengan menggunakan
tarif tunggal untuk pengalokasian biaya tidak langsung. Perincian perhitungan metode
tradisional sebagai berikut.
Perhitungan tarif alokasi biaya tidak langsung:

=

= $0.03 per dollar yang diproses

Tarif alokasi biaya tidak langsung tersebut digunakan untuk menghitung total
biaya tidak langsung pada lini nasabah retail dan lini nasabah bisnis. Perhitungan
total biaya tidak langsung pada lini nasabah retail dan lini nasabah bisnis
diilustrasikan pada tabel 2.3.
Tabel 2.3
Data Alokasi Biaya Tidak Langsung Metode Tradisional
Jumlah nilai cek yang diproses
Biaya per pemrosesan
Total Biaya Tidak Langsung

Sumber: Penelitian Bamber dan Hughes II

Lini Retail
$9500
$0.03*
$285

Lini Bisnis
$85500
$0.03*
$2565

Total
$95000
$0.03*
$2850

Bamber dan Hughes II (2001) juga melakukan perhitungan biaya dengan
metode activity-based costing dilakukan dengan mengaplikasikan langkah-langkah
sebagai berikut
Langkah 1:
Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasikan aktivitas.
Dalam Buckeye National Bank, peneliti mengidentifikasi tiga aktivitas yaitu:
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1.

Pembayaran cek

2.

Penyediaan jasa teller

3.

Merespon pertanyaan rekening nasabah
Langkah 2:

Langkah kedua adalah mengestimasi biaya agregat atau cost pool, dihubungkan pada
masing-masing

aktivitas.

Peneliti

menggunakan

analisa

aktivitas

untuk

mengidentifikasi biaya karyawan, peralatan, dan biaya lain dari masing-masing
aktivitas:
1.

Pembayaran cek: $700 + $440 = $1140

2.

Penyediaan jasa teller: $1000 + $200 = $1200

3.

Merespon pertanyaan rekening nasabah: $450 + $60 = $510
Langkah 3 dan 4:

Langkah ketiga adalah mengidentifikasi cost driver dari masing-masing aktivitas
yang akan menghubungkan biaya aktivitas dengan nasabah yang menggunakan
aktivitas tersebut. Langkah keempat adalah mengestimasi total kuantitas dari masingmasing cost driver. Peneliti mengidentifikasi cost driver dan estimasi kuantitas dari
cost driver sebagai berikut:
Tabel 2.4
Data Aktivitas dan Cost Driver
Aktivitas

Cost Driver

Total unit Cost Driver

Pembayaran cek
Penyediaan jasa teller
Merespon pertanyaan
pelanggan

Cek yang diproses
Transaksi teller
Panggilan pertanyaan rekening kepada
customer service call center

2850
200
100

Sumber: Penelitian Bamber dan Hughes II
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Langkah 5:
Langkah kelima adalah memperhitungkan tarif alokasi biaya tidak langsung pada
masing-masing aktivitas.

=

1.

Pembayaran cek:

2.

Penyediaan jasa teller:

3.

Merespon pertanyaan rekening nasabah:

=

= $0.4 per cek yang diproses

=

= $6.0 per transaksi teller

= $5.1 per panggilan pertanyaan rekening

Langkah 6:
Langkah keenam adalah memperoleh kuantitas cost driver aktual untuk mengestimasi
keperluan sumber daya dari masing-masing objek biaya. Objek biaya dari penelitian
ini adalah nilai nasabah retail dan lini nasabah bisnis.
Tabel 2.5
Data Cost Driver pada Lini Nasabah
Cost Driver

Jumlah unit cost driver
yang digunakan lini
nasabah retail

Jumlah unit cost driver
yang digunakan untuk
lini nasabah bisnis

Pembayaran cek

570

2280

Total
Unit
Cost
Driver
2850

Penyediaan jasa teller

160

40

200

Merespon pertanyaan
pelanggan

95

5

100

Sumber: Penelitian Bamber dan Hughes II
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Langkah 7
Langkah ketujuh adalah mengalokasikan biaya dari masing-masing aktivitas ke objek
biaya, yaitu dengan mengkalikan tarif biaya tidak langsung dengan jumlah unit cost
driver.
Tabel 2.6
Data Alokasi Biaya Tidak Langsung Metode ABC
Cost Driver

Jumlah unit cost driver
yang digunakan lini
nasabah retail

Jumlah unit cost driver
yang digunakan untuk
lini nasabah bisnis

Pembayaran cek
[$0.4*(570;2280)]

$ 228.00

$ 912.00

Penyediaan jasa teller
[$6*(160;40)]

$ 960.00

$ 240.00

Merespon pertanyaan pelanggan
[$5*(95;5)]

$ 484.50

$

Total Biaya Tidak Langsung

$ 1672.50

$ 1172.50

25.50

Sumber: Penelitian Bamber dan Hughes II

Berdasarkan perhitungan biaya dengan metode tradisional dan activity-based
costing, diperoleh perbedaan alokasi biaya tidak langsung pada lini nasabah retail dan
lini nasabah bisnis yang tercermin pada tabel 2.7 di bawah ini.
Tabel 2.7
Hasil Penelitian Ilustrasi Metode Tradisional dan ABC
Metode Perhitungan Biaya

Biaya Tidak Langsung
Lini Nasabah Retail

Biaya Tidak Langsung
Lini Nasabah Bisnis

Metode Tradisional

$ 285.00

$ 2565.00

Metode activity-based costing

$ 1672.50

$ 1177.50

Selisih

$ 1387.50

$ 1387.50

Sumber: Penelitian Bamber dan Hughes II
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Dari data diatas dapat terlihat bahwa terjadinya distorsi biaya yang dapat
mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan oleh manajer. Data tersebut juga
menunjukkan kelemahan dari metode trasdisional dalam mencerminkan biaya produk
yang akurat karena tidak mampu mencerminkan aktivitas yang spesifik.
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2.6.

Penelitian Terdahulu
Tabel 2.8
Penelitian Terdahulu

Variabel
Penelitian

No.

Judul & Nama

Objek Penelitian

Hasil

1.

Muhadi. (2009).
Perhitungan
harga
pokok
produksi sebuah
analisis
perbandingan
antara metode
full
costing
dengan metode
activity-based
costing
pada
PT.
“Y”.
Universitas
Trisakti Jakarta.
Vol.5
No.1
Januari 2010.

PT. “Y”

Activity-based
costing
terhadap
perhitungan harga
pokok
produksi
pensil

Perbandingan
harga
pokok produksi antara
metode full costing
dengan activity-based
costing
bahwa
perhitungan
dengan
activity-based costing
mengalami peningkatan
yang disebabkan oleh
tarif overhead yang
dibebankan
kepada
produk
berdasarkan
activity-based costing
lebih besar. Namun
dilihat
berdasarkan
jenis produk, maka
perhitungan
harga
pokok dengan activitybased costing untuk
tipe 72 Color Pencils
mengalami penurunan
sedangkan untuk tipe
100 Color Pencils
mengalami kenaikan.

2.

Sri
Fadilah.
activity-based
costing sebagai
pendekatan baru
untuk
menghitung
analisis standart
belanja (ASB)
dalam
penyusunan
anggaran
pendapatan
belanja daerah

Data-data dalam
penyusunan
anggaran
pendapatan
belanja
daerah
(APBD)

Activity-based
costing
sebagai
pendekatan untuk
perhitungan ASB
dalam penyusunan
APBD

Activity-based costing
merupakan penetapan
harga pokok atau biaya
anggaran
yang
didasarkan
aktivitas.
Diharapkan
dengan
menggunakan activitybased costing dalam
penentuan
analisis
standar belanja akan
dapat disusun anggaran
pendapatan dan belanja
daerah (APBD) yan
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(APBD).
Universitas
Islam Bandung.
Vol.2
No.1
Januari 2009.

efisien dan efektif.

3.

Danang
Rahmaji.
(2013).
Penerapan
Acivity-Based
Costing System
untuk
menentukan
harga
pokok
produksi
PT.
Celebes Mina
Pratama.
Universitas Sam
Ratulangi
Manado.
Fakultas
Ekonomi
Jurusan
Akuntansi. Vol.
1
No.1
September
2013.

PT.
Celebes
Minapratama

Activity-based
costing
terhadap
penentuan
harga
pokok
produksi
pengolahan ikan

Activity-based costing
apabila dibandingkan
dengan
metode
tradisional
maka
memberikan hasil yang
lebih besar. Perberdaan
disebabkan
karena
pembebaban
biaya
overhead pada masingmasing produk. Pada
metode
tradisional
biaya overhead pada
masing-masing produk
hanya dibebankan pada
satu cost driver saja
yaitu
jumlah
unit
produksi.
Pada
activity-based costing
biaya
overhead
dibebankan
pada
beberapa cost driver
sehingga
activitybased costing mampu
mengalokasikan biaya
aktivitas
ke setiap
produk secara tepat
berdasar
konsumtif
masing-masing produk.

4.

Maria
Sifra
Runampuk
(2012).
Perbandingan
perhitungan
harga
pokok
produk
menggunakan
metode
activity-based
costing
dan
metode
konvensional
pada
usaha
peternakan
ayam
CV.

CV. Kharis
Kota Bitung

Perbandingan
perhitungan harga
pokok
produk
dengan
metode
activity-based
costing
dan
konvensional.

Hasil penelitian ini
menunjukkan
tidak
terdapat
perbedaan
yang signifikan antara
hasil
perhitungan
dengan menggunakan
metode activity-based
costing
dan metode
konvensional.
Manajemen disarankan
menggunakan metode
activity-based costing
karena akurat dalam
menghitunga akivitasaktivitas yang terjadi di
perusahaan.

di
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Kharis di Kota
Bitung. Fakultas
ekonomi
dan
bisnis Jurusan
Akuntansi
Universitas Sam
Ratulanggi
Manado. Vol.1
No.4 Desember
2013.
5.

Priyambudi
Sujiwo Pratomo
(2010).
Penerapan
activity-based
costing
pada
BPR
dalam
menentukan
suku
bunga
kredit
yang
tepat
(studi
kasus PT. BPR
XYZ).
STIE
Banking School.

PT.BPR X

Metode
activitybased
costing
terhadap
suku
bunga kredit

Sumber: Olahan Penulis

Hasil
analisis
menunjukkan
perhitungan.
Bunga
yang dihitung oleh
manajemen
sebesar
30% untuk semua jenis
kredit.
Dengan
perhitungan
biaya
overhead
dengan
metode
ABC
menghasilkan
suku
bunga untuk kredit
konsumtif
sebesar
33.61% dan untuk
kredit modal kerja
sebesar 31.55%
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2.7.

Kerangka Pemikiran Penelitian
Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Penelitian
Komponen Biaya Tidak Langsung

Perhitungan Biaya overhead
menggunakan Activity-Based Costing
Penentuan Suku Bunga Kredit oleh
manajemen PT. BPR X
Presentase Biaya Overhead

Perhitungan Suku Bunga Kredit dengan
menggunakan metode Activity-Based

Suku Bunga Kredit yang ditetapkan

Costing

oleh manajemen PT. BPR X

Analisis
perbandingan
metode tradisional
dan metode
activity-based
costing

Kesimpulan dan
saran
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1.

Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah PT. BPR X merupakan salah satu bank perkreditan

rakyat yang berdiri pada tahun 1992 dengan lokasi kantor di Jl. Pondok Betung Raya
No. 8 A Bintaro, Pondok Aren, Tangerang. Waktu penelitian ini dilaksanakan dari
bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014.
Subjek penelitian ini adalah harga pokok suku bunga kredit pada PT. BPR X.
Peneliti melakukan pengambilan data-data yang berhubungan dengan biaya-biaya
yang dikeluarkan oleh PT. BPR X di Tahun 2013. Peneliti merencanakan kegiatan
wawancara langsung yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Juni 2014. Wawancara
langsung dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat untuk mengetahui
penentuan suku bunga kredit yang tepat.
Peneliti melakukan penelitian yang menggunakan metode penelitian
deskriptif, yaitu metode analisis dimana data yang dikumpulkan, disusun dan
intepretasikan, serta di analisa, sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi
pemecahan masalah. Jenis metode deskriptif yang digunakan adalah pendekatan studi
kasus. Menurut Sekaran (2010), studi kasus adalah penelitian yang memberikan
analisis mendalam mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di dalam organisasi.
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3.2.

Data yang akan Dihimpun
Dalam penelitian ini, jenis data yang dibutuhkan oleh peneliti adalah data

primer dan data sekunder. Di bawah ini menjelaskan dari data primer dan data
sekunder.
1.

Data primer
Menurut Sekaran (2010) data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti
secara langsung dari objek penelitian. Data primer ini seperti:
a. Melakukan wawancara (interview). Wawancara menurut Sekaran (2010),
merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara mengajukan
pertanyaan secara langsung dengan lisan kepada responden guna mendapatkan
informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti
akan melakukan wawancara kepada bagian keuangan, bagian operasional dan
bagian kredit (Account Officer).
b. Laporan Keuangan, laporan operasional bulanan, daftar nominatif nasabah,
standar operasional perusahaan yang menggambarkan seluruh kegiatan
operasional pada PT. BPR X.

2.

Data Sekunder
Data sekunder menurut Sekaran (2010) adalah informasi yang dikumpulkan dari
orang lain melalui sumber data diluar penelitian. Data sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini teori mengenai activity-based costing Horngren (2012),
Carter (2006), Mowen (2013) dan jurnal-jurnal pendukung.
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3.3.

Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian

kepustakaan, penelitian lapangan dan data keuangan. Di bawah ini menjelaskan
penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan data keuangan.
1.

Penelitian kepustakaan (Library Research)
Kepustakaan menurut Sekaran (2010) adalah pencarian data dari sumber buku
atau literatur lainnya. Penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan skripsi
ini seperti buku-buku yang diperoleh di perpustakaan, junal, serta informasi dari
internet mengenai permasalahan yang ada pada penelitian ini.

2.

Penelitian lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan merupakan penelitian untuk mengumpulkan data yang
diperlukan dengan cara observasi dan wawancara. Wawancara, yaitu teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara penulis dengan
pejabat PT. BPR X. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara
langsung pada PT. BPR X untuk memperkuat data-data yang telah dikumpulkan.

3.

Data keuangan
Mengambil data-data keuangan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang
mendukung operasional PT. BPR X selama tahun 2013.

50
Analisis penerapan..., Maysha Kusumaningrum, Ak.-IBS, 2014

3.4.

Teknik Analisis Data

3.4.1. Proses perhitungan alokasi biaya overhead terhadap suku bunga kredit pada
PT. BPR X dengan menggunakan activity-based costing
Pada penelitian ini, peneliti menerapkan teori mengenai activity-based costing
guna menentukan perhitungan pada PT. BPR X. Dalam penelitian ini data yang
digunakan adalah data yang bekaitan dengan penentuan suku bunga kredit. Dari data
yang terkait, peneliti akan mencoba menerapkan pada metode activity-based costing.
Penulis menggunakan langkah teknik penelitian yang dikemukakan Horngren
(2012) sebagai berikut:
a.

Langkah 1: mengidentifikasikan produk yang menjadi objek biaya.
Produk yang menjadi objek pada penelitian ini adalah jenis kredit yang dimiliki
PT. BPR X yaitu, kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif.
Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan kepada calon debitur yang
sudah

berjalan

usahanya

dalam

rangka

menambahkan

modal

untuk

meningkatkan produknya. Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan
kepada calon debitur yang sudah mempunyai usaha pasti dan sudah berproduksi
dan kredit investasi ini biasanya berjangka waktu panjang. Kredit konsumtif
merupakan kredit yang diberikan dalam rangka keperluan konsumtif yang tidak
menghasilkan uang dengan kata lain pinjaman akan hangus/ habis. Pinjaman
jenis ini dapat diberikan kepada calon debitur yang mempunyai usaha tetap.
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b.

Langkah 2: mengidentifikasi biaya langsung dari produk.
Beban operasional yang dimiliki oleh PT. BPR X diantaranya adalah beban
bunga yang terdiri dari beban bunga tabungan dan beban bunga deposito
berjangka, beban premi auransi, beban gaji dan upah, beban sewa, beban pajakpajak bukan penghasilan, beban pemeliharaan dan perbaikan, beban penghapusan
aktiva produktif yang nantinya akan diperhitungkan untuk alokasi cadangan
risiko macet, biaya barang dan jasa, dan beban operasional lainnya.
Penulis mengidentifikasi biaya langsung yang berhubungan dengan produk kredit
yang dimiliki PT. BPR X adalah beban bunga. Beban bunga dianggap biaya
langsung karena biaya yang dikeluarkan oleh PT. BPR X dalam menghimpun
dana, sebagai sumber utama untuk kegiatan penyaluran kredit.

c.

Langkah 3: mengidentifikasi biaya tidak langsung dihubungkan dengan masingmasing dasar alokasi biaya. Pada tabel 3.1 di bawah ini merupakan daftar biaya
tidak langsung pada PT. BPR X.
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Tabel 3.1
Daftar Biaya Tidak Langsung
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Biaya Tidak Langsung
Gaji dan Upah
Biaya Tunjangan Transport & Makan
BTK Honorarium
Biaya Pendidikan Tenaga Kerja
Biaya Tenaga Kerja Lainnya
Biaya Sewa
Biaya Premi Asuransi Kendaraan
Biaya Premi Asuransi JAMSOSTEK
Pajak-pajak Bukan Penghasilan
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan
Penyusutan Aktiva Tetap Inventaris
Biaya Listrik, Telepon dan Air
Biaya Materai
Biaya Alat Tulis Kantor
Biaya Barang Cetakan
Biaya Foto Kopi
Biaya Transport
Biaya Kendaraan Bermotor
Biaya Bensin, Parkir dan Tol
Biaya Marketing dan Foto
Biaya Makan Bersama
TOTAL

Sumber: PT. BPR X

d.

Rp (rupiah)
927,090,000
260,443,250
145,350,000
106,285,000
33,161,000
107,040,000
7,093,431
32,723,897
74,448,501
55,751,012
83,416,125
48,612,945
13,500,000
14,415,400
12,000,000
5,924,900
15,221,621
8,400,000
60,067,953
35,602,025
17,749,479
2,064,296,539

Langkah 4: memilih dasar alokasi biaya untuk mengalokasikan biaya tidak
langsung.
Untuk mengalokasikan biaya tidak langsung, penulis melakukan tahap-tahap
seperti di bawah ini:
menggolongkan seluruh biaya yang homogen ke dalam cost pool;
setelah menggolongkan biaya ke dalam cost pool yang dihubungkan ke
produk atau jasa PT. BPR X, kemudian masing-masing cost pool memilih
jenis aktivitas yang ada pada kegiatan di dalam PT. BPR X;
menghitung total biaya dari masing-masing cost pool yang sudah ditentukan;
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Berikut ini cost pool yang dibuat berdasarkan biaya-biaya yang timbul akibat
adanya aktivitas dari kegiatan operasional PT. BPR X:
1) Cost pool A yaitu penggolongan biaya tidak langsung yang dapat
dihubungkan secara langsung dengan aktivitas kredit, dengan klasifikasi
biaya adalah unit level activity dan dasar alokasi jumlah pengajuan kredit.
2) Cost pool B yaitu penggolongan biaya tidak langsung yang dapat
dihubungkan secara langsung dengan aktivitas kredit, dengan klasifikasi
biaya adalah batch level activity dan dasar alokasi adalah jumlah pengajuan
kredit yang diterima.
3) Cost pool C yaitu penggolongan biaya tidak langsung yang dapat
dihubungkan secara langsung dengan aktivitas kredit, dengan klasifikasi
biaya adalah facility sustaining activities dan dasar alokasi adalah jenis
kredit.
4)

Cost pool D yaitu penggolongan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan
tenaga kerja, klasifikasi adalah unit level activity dan dasar alokasi adalah jam

kerja proses kredit.
e.

Langkah 5: menghitung tarif per unit untuk mengalokasikan biaya tidak langsung
ke produk.
Tarif per unit dari masing-masing dasar alokasi biaya, penulis menggunakan
perhitungan tarif per unit dengan rumus:
Tarif per unit biaya tidak langsung =
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f.

Langkah 6: menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk.
Pada tahap ini pengalokasian biaya overhead kepada objek biaya. Biaya
dibebankan ke objek biaya yaitu masing-masing produk berdasarkan konsumsi
sumber daya dari masing-masing produk. Perhitungan biaya overhead ke produk
dengan rumus:
Total biaya tidak langsung = Tarif/unit × Dasar alokasi biaya

g.

Langkah 7: mengalokasikan biaya tidak langsung setiap produk terhadap suku
bunga kredit.
Perhitungan alokasi biaya overhead dengan rumus:
Biaya overhead =

3.4.2. Perhitungan Suku Bunga Kredit
Setelah alokasi biaya overhead didapatkan, dilanjutkan dengan perhitungan
suku bunga kredit Pada tahap ini dilakukan perhitungan biaya langsung yaitu cost of
fund. Unsur pembentuk suku bunga kredit yaitu, biaya dana, cadangan risiko kredit
non lancar, biaya overhead, laba yang diinginkan dan pajak.
a.

Perhitungan cost of fund
Unsur pertama dalam penentuan suku bunga kredit adalah cost of fund, biaya
dana untuk menghimpun dana dari deposan. BPR tidak diwajibkan untuk
mencadangkan dananya dalam bentuk Giro Wajib Minimum (GWM), namun
mengacu pada PBI No. 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan
Terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus, BPR perlu
melakukan pencadangan dalam bentuk Cash Ratio yang selanjutnya disebut CR,
55
Analisis penerapan..., Maysha Kusumaningrum, Ak.-IBS, 2014

adalah perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancar. PT. BPR X
mengikuti LPS dengan biaya dana yang dihimpun diberikan imbalan berupa
bunga sebesar 10.25% yang berlaku sejak tahun 2013.
b.

Perhitungan cadangan risiko kredit non lancar:
Dari masing-masing jumlah PPAP setiap produk, dapat menghitung risiko kredit
dari masing-masing jenis kredit seperti rumus:
Cadangan risiko kredit non lancar =
Pencadangan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), terbagi menjadi empat
golongan kolektibilitas, yaitu:
1) 0,5% dari aktiva produktif yang memiliki kualitas Lancar, tidak termasuk
Surat Berharga Indonesia;
2) 10% dari aktiva produktif yang memiliki kualitas Kurang Lancar setelah
dikurangi nilai agunan tiap debitur;
3) 50% dari aktiva produktif yang memiliki kualitas Diragukan setelah
dikurangi nilai agunan tiap debitur;
4) 100% dari aktiva produktif yang memiliki kualitas Macet setelah dikurangi
nilai agunan tiap debitur.

c.

Biaya overhead
Perhitungan alokasi biaya overhead setiap produk dengan cara biaya overhead
setiap produk dibagi dengan jumlah aktiva produktif akan didapatkan hasil
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dengan persentase. Perhitungan ini akan dibahas lebih rinci pada bab selanjutnya
melalui tujuh langkah yang dikemukakan oleh Horngren (2012).
d.

Laba yang diinginkan
Pembentukan suku bunga kredit didasarkan pada kebijakan manajemen PT. BPR
X yaitu berkisar 4% hingga 6%. Untuk menentukan alokasi laba yang inginkan,
PT. BPR X memiliki pertimbangan seperti kondisi calon debitur, agunan sebagai
jaminan kredit dan lamanya perjanjian kredit. Semakin rendah risiko kredit
debitur maka alokasi laba yang diinginkan semakin rendah, dan sebaliknya
semakin ringgi risiko kredit debitur maka alokasi laba yang diinginkan semakin
tinggi. Rata-rata PT. BPR X menginginkan laba sebesar 5%.

e.

Pajak
Pajak atas laba yang diinginkan tidak dibebankan kepada nasabah debitur.
Klasifikasi biaya bagi bank berdasarkan hubungan dengan jasa, ada biaya

langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung dalan hal kredit adalah biaya
dana, sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya overhead. Perhitungan biaya
overhead sudah dilakukan pada tahap satu sampai dengan tahap tujuh. Berikut unsurunsur pembentuk suku bunga kredit terlihat pada tabel 3.2 dibawah ini:
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Tabel 3.2
Pembentuk Suku Bunga Kredit
No.

Pembentuk Kredit

Cost of Fund
Cadangan Risiko Kredit non Lancar
Alokasi Biaya Overhead
a. Kredit Modal Kerja
b. Kredit Investasi
c. Kredit Konsumtif
4
Laba yang Diinginkan
Sumber: Kasmir 2013
1
2
3

3.5.

Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif.

Menurut Sekaran (2010), analisis deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan
karakteristik variabel yang diuji dalam penelitian.
Tahap-tahap yang akan dilakukan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini
adalah
1.

Tahap perumusan masalah
Tahap pertama penelitian ini adalah menentukan latar belakang, serta
merumuskan masalah dan tujuan dari penelitian

2.

Tahap pengumpulan data
Tahap kedua melakukan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan
penelitian dengan melakukan wawancara, observasi, dan mengumpulkan datadata sekunder.
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3.

Mengkaji hasil kajian lapangan
Tahap berikutnya melakukan perhitungan alokasi biaya overhead dengan metode
activity-based costing terhadap penetapan suku bunga kredit kepada masingmasing produk kredit PT. BPR X. Setelah data-data yang diperlukan didapatkan,
ditelusuri biaya-biaya berdasarkan sifatnya. Selanjutnya menentukan masingmasing aktivitas yang ada didalam PT. BPR X yang mendukung proses kredit
dan menentukan dasar alokasi biaya (cost driver) untuk masing-masing aktivitas
tersebut.

4.

Melakukan perbandingan metode
Melakukan perbandingan antara penetapan suku bunga kredit kepada masingmasing produk kredit yang ditetapkan PT. BPR X berdasarkan metode
perhitungan tradisional dengan metode activity-based costing.
Berdasarkan biaya-biaya kredit telah didapat, data mengenai biaya-biaya

tersebut diolah menggunakan metode activity-based costing yang hasilnya akan
didapatkan biaya kredit sebenarnya. Data yang diolah berdasarkan metode activitybased costing akan dibandingkan dengan metode tradisional untuk mengetahui
perbedaan hasil perhitungan menggunakan masing-masing metode. Hasil penelitian
dijadikan sebuah kesimpulan atau hasil yang menjawab rumusan masalah dari
penelitian.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1.

Gambaran Umun Objek Penelitian
PT. BPR X didirikan pada tahun 1992 yang berlokasi di daerah

Cimanggis, Bogor. Pada tahun 2003 terjadi perubahan kepemilikan dan pindah
lokasi ke daerah Pondok Aren, Bintaro, Tangerang. Pada tahun 2005, dalam upaya
memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 6/22/PBI/2004 tanggal 9
Agustus 2004 tentang kewajiban modal setor, maka telah masuk pemegang saham
baru untuk memperkuat struktur permodalan PT. BPR X.
PT. BPR X secara konsisten dan profesional terus berupaya melayani
seluruh nasabah tanpa perbedaan, memberikan keyakinan akan keamanan dan
nasabah, dan selalu berusaha memahami kondisi nasabah pembiayaan, dengan
tujuan akhir kepuasan nasabah dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehatihatian serta praktek pemberian kredit yang sehat. PT. BPR X berpedoman pada
visi dan misi yang telah ditetapkan pada saat pendirian, yaitu:
Visi:

Terwujudnya BPR yang sehat, tangguh dan sanggup bersaing.

Misi:
1.

Menunjang program Pemerintah dalam meningkatkan ekonomi
kerakyatan.

2.

Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pegawai, pengurus dan
pemilik.
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4.1.1. Pemegang Saham dan Pengurus PT. BPR X
Pada tabel 4.1 menunjukkan daftar pemegang saham PT. BPR X yang
terbaru dan sudah berubah kepemilikan.
Tabel 4.1
Daftar Pemegang Saham
No.

Nama

Lembar

Nominal

%

1

Yulidar Tarigan

95,000

Rp. 950,000,000

47.50

2

Hj. Irwani Widiyanti

55,000

Rp. 550,000,000

27.50

3

Ira Trinovita

20,000

Rp. 200,000,000

10.00

4

Ludi B. Ismoyo

10,000

Rp. 100,000,000

5.00

5

Ibnu Scorpy Satriawan

20,000

Rp. 200,000,000

10.00

Total

200,000

Rp. 2,000,000,000

100.00

Sumber: PT. BPR X

4.1.2. Produk PT. BPR X
PT. BPR X melakukan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan
deposito, dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit PT. BPR X untuk
meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat telah bergabung dalam bank yang
dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jenis produk PT. BPR X dalam
penghimpunan dana antara lain:
1.

Tabungan
Manfaat yang didapatkan menabung di BPR antara lain, suku bunga tabungan
BPR kompetitif dan menarik, biaya administrasi ringan, saldo minimum
tabungan rendah, setoran tabungan dapat dilakukan dengan pecahan kecil,
tabungan BPR dapat digunakan sebagai agunan kredit, layanan jemput bola
oleh petugas BPR sehingga tidak perlu menandatangani kantor BPR, serta
tabungan di BPR dijamin oleh LPS. Jenis tabungan yang ditawarkan oleh PT.
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BPR X ada dua, yaitu tabungan umum dan tabungan wajib. Tabungan umum,
merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas. Sedangkan
tabungan wajib merupakan tabungan yang khusus diperuntukkan bagi
nasabah yang telah mendapatkan fasilitas kredit, baik Kredit Modal Kerja,
Kredit Investasi, maupun Kredit Konsumtif.
2.

Deposito
Deposito PT. BPR X juga dijamin oleh LPS, sesuai dengan ketentuan dan
persyaratan yang berlaku. Deposito di PT. BPR X merupakan sarana
menyimpan uang yang menguntungkan karena deposito dapat dimulai dari
Rp. 1,000,000 (satu juta rupiah), bunga deposito umumnya lebih menarik dan
lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Umum, serta memiliki jangka waktu
tertentu sesuai dengan kesepakatan hingga terhindar dari penggunaan dana
yang tidak terencana. Jangka waktu deposito mulai dari 1, 3, 6, dan 12 bulan.
Selain melakukan kegiatan penghimpunan dana. PT. BPR X juga

melakukan kegiatan penyaluran kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR Konvensional dengan pihak yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga. Kredit yang ditawarkan PT. BPR X terdiri dari:
1.

Kredit Modal Kerja
Kredit modal kerja dapat diberikan kepada calon debitur yang sudah berjalan
usahanya. Jadi kredit modal kerja adalah tambahan modal calon debitur untuk
meningkatkan produk atau omsetnya.
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2.

Kredit Investasi
Kredit investasi dapat diberikan kepada calon nasabah yang sudah
mempunyai usaha yang pasti dan sudah berproduksi dan kredit investasi
biasanya jangka waktunya panjang dan suku bunga lebih kecil dari suku
bunga lainnya.

3.

Kredit Konsumtif
Kredit konsumtif adalah pinjaman keperluan konsumtif yang tidak
menghasilkan uang dengan kata lain pinjaman akan hangus/ habis tidak dapat
kembali dari penggunanya. Pinjaman jenis kredit konsumtif dapat diberikan
kepada nasabah yang mempunyai penghasilan tetap.

4.1.3. Struktur Organisasi PT. BPR X
Struktur organisasi menyatakan unit-unit yang ada di PT. BPR X, beserta
kaitan antara satu unit dengan unit lainnya. Struktur organisasi merupakan
gambaran garis wewenang dan tanggung jawab personil. Struktur organisasi
merupakan susunan yang terdiri dari tanggung jawab, uraian tugas dan
hubungannya yang menyatakan keseluruhan kegiatan untuk mencapai suatu
sasaran. Struktur organisasi PT. BPR X dapat dilihat pada gambar 4.1. Dalam
manajemen/ struktur organisasi PT. BPR X sampai saat ini didukung oleh 1 orang
Komisaris Utama, 2 orang Komisaris, 2 orang Direksi, dan 17 orang pegawai.
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Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. BPR X
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Pengurus
Komisaris Utama

: H. Irwani Widiyanti M Eng, Sc

Komisaris

: Ibnu Scorpy Satriawan

Direktur Utama

: Ludi Bambang Ismoyo

Direktur

: Budi Satria Atmadi, SH

Adapun tanggung jawab pokok dan uraian tugas dari struktur organisasi di
PT. BPR X, antara lain:
1.

Komisaris
Tanggung jawab pokok:
Terselenggaranya pengawasan secara umum dan atau khusus serta nasehat
kepada Direksi dalam menjalankan bank agar tercapai misi dan visi yang
ditetapkan oleh pemegang saham.
Uraian tugas:
a.

Mengawasi baik secara langsung maupun tidak langsung pekerjaan atau
tindakan Direksi dalam mengelola bank.

b.

Membuat laporan kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

c.

Menandatangani laporan tahunan bank.

d.

Mempresentasikan hasil pengawasan yang dilakukan di depan pejabat
Bank Indonesia.

e.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemegang saham
atau berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

2.

Direktur Utama
Tanggung jawab pokok:
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Terselenggaranya pengurusan/ pengelolaan bank secara keseluruhan titik
berat bidang pemasaran agar tercapai misi, visi kepentingannya dan tujuan
ditetapkan oleh pemegang saham.
Uraian tugas:
a.

Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha bank dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab.

b.

Menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang
berlaku Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan bank
lainnya.

c.

Mengurus dan bertanggung jawab atas seluruh kekayaan bank.

d.

Menjalin, membina, memelihara hubungan kerjasana yang baik dan
harmonis dengan lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga swasta
yang berkaitan dengan seluruh kegiatan bank dan masyarakat pada
umumnya.

e.

Mewakili bank di dalam dan di luar pengadilan.

f.

Melakukan pengelolaan tugas-tugas bidang pemasaran.

g.

Melakukan koordinasi atas bagian-bagian di bidang pemasaran.

h.

Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi, Rapat
Kerja dan menghadiri rapat-rapat dengan pihak luar terkait.

i.

Mengelola pencapaian target yang ditetapkan oleh pemegang saham
dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan.

j.

Melakukan koordinasi atas pengelolaan bidang pemasaran dan bidang
operasional.
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k.

Memberikan saran dan nasehat atas pengelolaan tugas-tugas bidang
operasional.

l.

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas bidang pemasaran
dan bidang operasional.

m. Membuat, menandatangani laporan tahunan.
n.

Menyerahkan laporan tahunan kepada akuntan publik untuk diperiksa
sebagai bahan Rapat Umum Pemegang Saham.

o.

Mengelola penilaian prestasi kerja pegawai.

p.

Mengelola pemberian kualitas kredit, penagihan kredit, penanganan
kredit bermasalah.

q.

Mengelola tugas-tugas penghimpunan dana masyarakat berupa tabungan
dan deposito.

r.

Mengelola pembagian tugas para AO, AAO, Kolektor.

s.

Menandatangani warkat-warkat/ dokumen bidang pemasaran.

t.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemegang saham.

u.

Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer) dan yang
berkaitan dengan Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang.

3.

Direktur
Tanggung jawab pokok:
Terselenggaranya pengurusan/ pengelolaan bank secara keseluruhan titik
berat bidang pemasaran agar tercapai misi, visi kepentingannya dan tujuan
ditetapkan oleh pemegang saham.
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Uraian tugas:
a.

Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha bank dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab.

b.

Menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang
berlaku Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan bank
lainnya.

c.

Menjalin, membina, memelihara hubungan kerjasama yang baik dan
harmonis dengan lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga swasta
yang berkaitan dengan seluruh kegiatan bank dan masyarakat pada
umumnya.

d.

Mengelola pencapaian target yang ditetapkan oleh pemegang saham
dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan khusus bidang operasional.

e.

Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi, Rapat
Kerja dan menghadiri rapat-rapat dengan pihak luar terkait.

f.

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas bidang pemasaran.

g.

Mengelola teknologi informasi dan sistem akuntansi bank.

h.

Melakukan penilaian atas analisa kredit yang dibuat oleh AO untuk
dibahas dan komite kredit.

i.

Mengelola pembinaan peningkatan kesejahteraan dan pegawai.

j.

Mengelola peningkatan pengetahuan ketrampilan setiap kerja pegawai
untuk mendukung melancaran pelaksanaan tugasnya.
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k.

Melakukan tugas-tugas berkaitan dengan pelaksanaan penerapan prinsip
mengenal nasabah (Know Your Customer) dan yang berkaitan dengan
Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang.

l.
4.

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Direktur Utama.

Kepala Bagian Pemasaran
Tanggung jawab pokok:
Terlaksananya tugas-tugas dibidang pemasaran dengan tertib dan lancar
sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan.
Uraian tugas:
a.

Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha bank dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab.

b.

Menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang
berlaku, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan ketentuan bank
lainnya.

c.

Melaksanakan target di bidang pemasaran berdasarkan rencana kerja dan
anggaran perusahaan.

d.

Menjalin, membina, memelihara hubungan kerjasama serta memberikan
pelayanan yang baik dan harmonis dengan nasabah debitur dan nasabah
dana.

e.

Melaksanakan pemberian fasilitas kredit, pengawasan kredit dan
penanganan kredit bermasalah.

f.

Mensupervisi tugas AO, AAO dan Kolektor.
Membuat jadwal tugas AO, AAO dan Kolektor.
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Mengawasi dan melakukan koordinasi tugas antar AO, AAO dan
Kolektor.
Membimbing dan mengarahkan tugas AO, AAO dan Kolektor.
Menilai pelaksanaan tugas AO, AAO dan Kolektor.
Lain-lain.
g.

Melaporkan hasil supervise ke Direksi dan menindaklanjuti disposisi atas
laporan marketing.

h.

Memeriksa berkas proses permohonan kredit baru dan mengajukan
persetujuan ke komite kredit.
Kelengkapan data.
Melakukan survey lapangan.
Menilai ulang analisa kredit oleh AO dan AAO.
Lain-lain.

i.

Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pemasaran dengan bidang
operasional antara lain:
Kegiatan administrasi kredit (penyerahan berkas persetujuan kredit,
bukti/ data agunan, jaminan, dll).
Penyetoran hasil tagihan angsuran pokokdan bunga ke kasir.
Mengusulkan daftar pendapatan bunga YAD ke bagian akunting/
operasional.

j.

Menangani kredit bermasalah (sebagai ketua Team Task Force)

k.

Menandatangani nota-nota, memo-memo, surat-surat tugas di bidang
pemasaran.
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l.

Melaksanakan tugas-tugas Funds Management Bank.

m. Melaksanakan tugas-tugas penghimpunan dana masyarakat berupa
tabungan dan deposito.
n.
5.

Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi.

Kepala Bagian Kredit
Tanggung jawab pokok:
Terlaksananya tugas-tugas pendanaan, pemberian fasilitas kredit, penagihan
kredit bermasalah dengan tertib dan lancar guna mendukung pencapaian
target yang tercantum dalam sasaran dan kegiatan kerja serta rencana kerja
dan anggaran perusahaan.
Uraian tugas:
a.

Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha bank dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab.

b.

Menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang
berlaku, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan bank
lainnya.

c.

Melaksanakan target di bidang pemasaran berdasarkan rencana kerja dan
anggaran perusahaan.

d.

Menjalin, membina, memelihara hubungan kerjasama serta memberikan
pelayanan yang baik dan harmonis dengan nasabah debitur dan nasabah
dana.

e.

Menerima dan memproses aplikasi permohonan kredit:
Meneliti kelengkapan pengisian formulir aplikasi
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Menghubungi

calon

debitur

untuk

melengkapi

persyaratan

permohonan kredit
Kunjungan ke calon debitur (tempat usaha dan tempat tinggal):
1) Lakukan wawancara
2) Pemeriksaan dan pengecekan tempat usaha (termasuk legalitas
usaha)
3) Pemeriksaan dan pengecekan agunan (lokasi, fisik, legalitas,
kepemilikan agunan/ jaminan, dll)
f.

Pengumpulan data tambahan
Melakukan trade checking dan informasi lain tentang calon debitur
dan usaha calon debitur.
Melakukan BI checking (permohonan informasi debitur melalui
Kepala Bagian Pemasaran ke bagian operasional – penanggung jawab
SID)
Pengecekan keaslian kepemilikan tanah ke BPN dan BPKB kendaraan
bermotor ke POLDA
Mencari dan melengkapi data informasi pendukung analisa

g.

Melakukan analisa dan menyiapkan memorandum kredit untuk
pengajuan ke komite kredit melalui Kepala Bagian Pemasaran.
Bila disetujui, meneruskan Memorandum Kredit beserta seluruh
berkas/ data–data calon debitur ke administrasi kredit.
Menginformasikan ke calon debitur bahwa permohonan kredit
disetujui atau tidak disetujui (ditolak)
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h.

Melakukan tugas pengawasan:
Melakukan penagihan kredit, menerima setoran nasabah di luar
kantor, menandatangani slip setoran nasabah, penyetoran uang ke
kasir.
Menjadi anggota Team Task Force Kredit.
Menghubungi nasabah melalui telepon atau langsung ke rumah
debitur untuk mengingatkan tentang kewajiban debitur baik yang
lancar maupun non lancar.
Tugas Kolektor.
Pembayaran angsuran dan membuat catatan tunggakan secara harian
dan angsuran jatuh tempo dan belum tertagih ke Kepala Bagian
Pemasaran.

i.

Melaksanakan tugas-tugas penghimpunan dana masyarakat berupa
tabungan dan deposito.

j.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pemasaran.

6.

Bagian Umum dan Personalia
Tanggung jawab pokok:
Terselenggaranya kebersihan, keamanan, kelancaran operasional kantor,
ketertiban personalia dan administrasi untuk mendukung bidang operasional
dan bidang pemasaran.
Uraian tugas:
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a.

Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha bank dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab.

b.

Menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang
berlaku, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan bank
lainnya.

c.

Mengatur dan mengkoordinasi kegiatan kerja Penjaga Malam, Pesuruh
dan Supir.

d.

Mengadakan,

memelihara,

mengadministrasikan

inventaris

dan

perlengkapan kantor barang cetakan, kendaraan kantor.
e.

Mengatur, mengadministrasikan dan memelihara, mengadministrasikan
arsip kantor.

f.

Mengatur ekspedisi surat menyurat ekstern dan intern Umum dan Bank
Indonesia.

g.

Melaksanakan inspeksi penerimaan barang.

h.

Mengontrol gelas/ persediaan air di dispenser/ persediaan gula, kopi dan
teh, dll.

i.

Mengatur administrasi pegawai, seperti absensi, surat keterangan, surat
teguran/ surat peringatan.

j.

Mengatur, ekspedisi surat menyurat ekstern maupun intern.

k.

Melaksanakan peningkatan kesejahteraan, peningkatan dan keterampilan
pegawai.

l.

Melaksanakan administrasi pegawai, administrasi prestasi kerja pegawai.

m. Melaksanakan pengawasan atas disiplin kerja pegawai.
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n.

Melaksanakan tugas-tugas Bidang Operasional lainnya yang tidak
tercakup pada bagian lainnya.

o.
7.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Manajer Operasional.

Akuntansi
Tanggung jawab pokok:
Terselenggaranya Bagian Akuntansi yang tertib, lancar dan tepat waktu guna
mendukung Bidang Pemasaran dan Bidang Operasional serta sebagai sumber
informasi bagi pihak terkait.
Uraian tugas:
a.

Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha bank dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab.

b.

Menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang
berlaku, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan bank
lain.

c.

Membuat buku besar, sub buku besar, jurnal mutasi harian, neraca harian
dan rugi/ laba harian.

d.

Menyusun neraca dan rugi/ laba bulanan disesuaikan dengan standar
laporan Bank Indonesia.

e.

Memeriksa, mencocokan bukti-bukti pembukuan setiap hari dengan print
out mutasi harian.

f.

Meneliti kebenaran perhitungan bunga pinjaman dan bunga dana
masyarakat.

g.

Menyusun laporan bulanan untuk kantor pajak.
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h.

Memelihara bukti-bukti pembukuan (setelah lewat dari 2 tahun
diarsipkan ke Bagian Umum).

i.

Menganalisa perkembangan neraca dan laba/ rugi sebagai laporan kepada
Direksi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kabag.
Operasional.

j.

Melaksanakan tugas-tugas berkala berupa laporan-laporan sesuai dengan
rekapitulasi penyampaian laporan rutin BPR kepada Bank Indonesia.

k.

Membuat laporan LPS dan perhitungan preminya per semester.

l.

Menjadi counter-part Kantor Akuntan Publik.

m. Melakukan cek dan ricek atas output system informasi berupa jurnal
mutasi harian, dan neraca atau laba/ rugi harian.
8.

Administrasi Kredit
Tanggung jawab pokok:
Terselenggaranya

administrasi

kredit,

pengawasan

kredit,

laporan

perkreditan, pengamanan jaminan dengan tertib dan lancar guna mendukung
pencapaian target bidang pemasaran.
Uraian tugas:
a.

Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha bank dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab.

b.

Menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang
berlaku, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan bank
lainnya.
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c.

Mencatat surat permohonan kredit pada buku register kredit dan
meneruskan ke Direksi/ Direktur Utama untuk disposisi pelaksanaan
kepada Account Officer.

d.

Menghubungi calon debitur, Notaris dan pihak asuransi untuk pengikatan
kredit dan jaminan kredit, penutupan asuransi, dll.

e.

Menindaklanjuti berkas permohonan kredit yang telah diproses oleh
Account Officer dan telah disetujui Komite Kredit yaitu:
Memeriksa kembali kelengkapan persyaratan kredit.
Menyiapkan surat-surat perjanjian kredit.
1) Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK)/ Surat Penegasan.
2) Surat Perjanjian Kredit (SPK).
3) Surat-surat penunjang kredit diantaranya Surat Pengikat Jaminan,
Surat Penyerahan Jaminan, Pengikatan dan Penutupan Asuransi
Kredit.
Menghubungi calon debitur, Notaris dan pihak asuransi untuk
pengikatan kredit dan jaminan kredit, penutupan asuransi, dll.

f.

Membuat surat penolakan terhadap permohonan kredit yang ditolak/
tidak disetujui oleh komite kredit.

g.

Melaksanakan pengawasan kredit.
Pemblokiran jaminan
Mengawasi pembayaran angsuran dan membuat memo bulanan
tentang angsuran jatuh tempo dan belum tertagih ke Bagian
Pemasaran
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Membuat surat peringatan kepada debitur yang menunggak angsuran
pokok dan bunga dan atau angsuran bunga.
Menjadi anggota Team Task Force kredit bermasalah
1) Menyiapkan,

melengkapi

data-data,

peningkatan

pengikatan

jaminan
2) Koordinasi antar unit kerja/ bagian
3) Eksekusi jaminan
4) Tata usaha dan penyimpanan file kredit bermasalah
h.
9.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kabag. Operasional.

Marketing/ Kolektor
Tanggung jawab pokok:
Terlaksananya tugas-tugas pengumpulan setoran tabungan, penagihan,
angsuran kredit, penagihan angsuran kredit bermasalah dengan tertib dan
lancar guna mendukung pencapaian target yang tercantum dalam sasaran dan
kegiatan kerja serta rencana kerja dan anggaran perusahaan.
Uraian tugas:
a.

Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha bank dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab.

b.

Menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang
berlaku Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan bank
lainnya.
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c.

Menjalin, membina, memelihara hubungan kerjasama serta memberikan
pelayanan yang baik dan harmonis dengan nasabah debitur dan nasabah
dana yang menjadi tugasnya.

d.

Membantu Kepala Bagian Pemasaran dalam mengumpulkan informasi
dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bank.

e.

Melaksanakan penagihan angsuran nasabah kredit, dan nasabah
bermasalah.

f.

Melaksanakan pengumpulan setoran nasabah tabungan.

g.

Menyerahkan surat menyurat kepada nasabah.

h.

Menawarkan kepada masyarakat jasa-jasa bank berupa tabungan,
deposito dan fasilitas kredit.

i.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pemasaran dan Kepala Bagian Operasional.

4.2.

Perhitungan Suku Bunga Kredit dengan Metode Tradisional yang
Diterapkan oleh Manajemen PT. BPR X
Besarnya suku bunga kredit dihitung berdasarkan unsur-unsur seperti,

biaya bunga (cost of fund), biaya overhead, cadangan risiko dan laba yang
diinginkan. PT. BPR X tidak secara rinci dalam memperhitungkan suku bunga
yang diberikan kepada calon kreditur, karena PT. BPR X masih menggunakan
metode tradisional. PT. BPR X mengikuti bunga yang ditetapkan oleh LPS untuk
menghimpun dana dari masyarakat. Bunga deposito yang ditetapkan oleh LPS
sebesar 8.75% pada tahun 2013. Karena dana yang dihimpun lebih banyak dari
deposito maka biaya dana yang menjadi beban PT. BPR X sebesar 8.75%.
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Cadangan risiko kredit didapatkan berdasarkan rencana kerja untuk tahun 2013.
Perhitungan cadangan risiko dengan cara beban penyisihan penghapusan aset
produktif dibagi dengan jumlah kredit. PT. BPR X merencanakan cadangan risiko
kredit pada tahun 2013 sebesar 3.00%. Unsur selanjutnya adalah biaya overhead
berdasarkan rencana kerja untuk tahun 2013, dapat diperhitungkan dari biaya
overhead tahun 2012 sebesar Rp 2,209,810,000 dibagi dengan jumlah kredit yang
diberikan sebesar Rp 14,298,850,000 yang hasilnya 15.45%. Dari 15.45% dibagi
rata ketiga jenis kredit yang masing-masing biaya overhead sebesar 5.15%. Unsur
yang terakhir adalah laba yang diinginkan. Laba yang diinginkan pada PT. BPR X
ini ditentukan berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh pemegang saham. Laba
berkisar antara 3.00% sampai dengan 5.00%. Pada tahun 2013 PT. BPR X
ditentukan laba yang diinginkan adalah 5.00%.
Pada tabel 4.2 menunjukkan perhitungan suku bunga kredit dengan metode
tradisional.
Tabel 4.2
Perhitungan Suku Bunga Kredit (Tradisional)
No.

Pembentuk Kredit

1
2
3
a.

Cost of Fund
Cadangan Risiko Kredit non Lancar
Alokasi Biaya Overhead
Kredit Modal Kerja

b.

Kredit Investasi

c.

Kredit Konsumtif
Laba yang Diinginkan

4

Suku Bunga Kredit

Kredit
Modal Kerja

Investasi

8.75%
3.00%

8.75%
3.00%

Konsumtif
8.75%
3.00%

5.15%
5.15%
5.00%

5.00%

5.15%
5.00%

21.90%

21.90%

21.90%

Sumber: PT BPR X
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4.3.

Perhitungan Alokasi Biaya Overhead terhadap Suku Bunga Kredit
dengan Metode Activity-Based Costing
Dari data yang sudah diperoleh, penulis menggunakan data untuk

menghitung biaya overhead dengan metode activity-based costing yang nantinya
akan diperhitungkan kembali untuk menentukan suku bunga kredit.
Perhitungan biaya overhead terhadap suku bunga kredit pada PT. BPR X
dengan menggunakan metode activity-based costing, menggunakan langkah yang
dikemukakan oleh Horngren (2012), sebagai berikut:
a.

Langkah 1: mengidentifikasikan produk yang menjadi objek biaya.

b.

Langkah 2: mengidentifikasi biaya langsung dari produk.

c.

Langkah 3: memilih dasar alokasi biaya untuk mengalokasikan biaya tidak
langsung.

d.

Langkah 4: mengidentifikasi biaya tidak langsung dihubungkan dengan
masing-masing dasar alokasi biaya.

e.

Langkah 5: menghitung tarif per unit dari masing-masing dasar alokasi biaya
yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk.

f.

Langkah 6: menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk.

g.

Langkah 7: mengalokasikan biaya tidak langsung setiap produk terhadap suku
bunga kredit.

4.3.1. Mengidentifikasi Produk yang Menjadi Objek Biaya
Pada penelitian ini penulis menggunakan produk kredit yang ada pada PT.
BPR X yaitu Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Konsumtif. Terlihat
pada tabel 4.3 adalah jumlah pengajuan dari masing-masing jenis kredit tahun
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2013 dan pada tabel 4.4 adalah jumlah rekening kredit yang diterima tahun 2013
di PT. BPR X.
Tabel 4.3
Data Pengajuan Kredit Tahun 2013

Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni

Kredit Modal
Kerja
15
15
14
15
15
15

Kredit
Investasi/Kolektif
13
20
21
15
4
11

Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Total
%

15
12
20
25
20
17
185
31.62

20
2
8
10
20
10
154
26.32

Bulan

Kredit Konsumtif
15
23
16
35
23
19
23
15
18
28
15
16
246
42.06

Sumber: PT. BPR X

Tabel 4.4
Data Kredit yang Diterima Tahun 2013
Bulan

Kredit Modal
Kerja

Kredit
Investasi/Kolekif

Kredit Komsumtif

Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni

15
12
11
13
11
14

12
17
17
13
4
10

11
22
16
28
19
17

Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Total
%

14
8
12
16
13
16
155
30.60

19
2
8
9
19
9
139
27.40

18
10
16
27
13
16
213
42.00

Sumber: PT. BPR X
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Pada tahun 2013 PT. BPR X memberikan fasilitas kredit kepada
masyarakat dalam bentuk kredit modal kerja sebesar Rp 10,442,048,410 kredit
investasi

sebesar

Rp

1,247,519,950

dan

kredit

konsumtif

sebesar

Rp 6,992,941,640. Pada tabel 4.5 menunjukkan jumlah kredit pada tahun 2013.
Tabel 4.5
Data Jumlah Kredit Tahun 2013
Jenis Kredit

Nilai Baki Debet
(Rp)

Kredit Modal Kerja

10,422,048,410

Kredit Investasi (Kolektif)

1,247,519,950

Kredit Konsumtif

6,992,941,640

Total

18,622,510,000

Sumber: PT. BPR X

4.3.2. Mengidentifikasi biaya langsung dari produk.
Beban operasional yang dimiliki oleh PT. BPR X diantaranya adalah
beban bunga yang terdiri dari beban bunga tabungan dan beban bunga deposito
berjangka, beban premi auransi, beban gaji dan upah, beban sewa, beban pajakpajak bukan penghasilan, beban pemeliharaan dan perbaikan, beban penghapusan
aktiva produktif yang nantinya akan diperhitungkan untuk alokasi cadangan risiko
macet, biaya barang dan jasa, dan beban operasional lainnya
Biaya langsung dari produk kredit yang dimiliki oleh PT. BPR X adalah
beban bunga. Beban bunga dianggap sebagai biaya langsung karena berkaitan
langsung dengan kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh PT. BPR X,
sebagai sumber dana untuk penyaluran kredit. Bunga yang diberikan PT. BPR X
kepada deposan sebesar 8.75% pada tahun 2013 seperti yang telah ditetapkan oleh
LPS.
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4.3.3. Mengidentifikasi biaya tidak langsung dihubungkan dengan masingmasing dasar alokasi biaya.
Pada tahap ini, penulis mengidentifikasi aktivitas yang membentuk produk
kredit sebagai objek biaya. Pada tabel 4.6 menunjukkan biaya tidak langsung PT.
BPR X tahun 2013.
Tabel 4.6
Biaya Tidak Langsung PT. BPR X Tahun 2013
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Biaya Tidak Langsung
Gaji dan Upah
Biaya Tunjangan Transport & Makan
BTK Honorarium
Biaya Pendidikan Tenaga Kerja
Biaya Tenaga Kerja Lainnya
Biaya Sewa
Biaya Premi Asuransi Kendaraan
Biaya Premi Auransi JAMSOSTEK
Pajak-pajak Bukan Penghasilan
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan
Penyusutan Aktiva Tetap Inventaris
Biaya Listrik, Telepon dan Air
Biaya Materai
Biaya Alat Tulis Kantor
Biaya Barang Cetakan
Biaya Foto Kopi
Biaya Transport
Biaya Kendaraan Bermotor
Biaya Bensin, Parkir dan Tol
Biaya Marketing dan Foto
Biaya Makan Bersama
TOTAL
Sumber: PT.BPR X

Rp (rupiah)
927,090,000
260,443,250
145,350,000
106,285,000
33,161,000
107,040,000
7,093,431
32,723,897
74,448,501
55,751,012
83,416,125
48,612,945
13,500,000
14,415,400
12,000,000
5,924,900
15,221,621
8,400,000
60,067,953
35,602,025
17,749,479
2,064,296,539

1) Biaya gaji yang dibayarkan kepada seluruh pegawai. Biaya ini sifatnya tetap
dan dibayarkan setiap bulannya. PT. BPR X memiliki 17 orang pegawai,
yang dikepalai dua bagian yaitu, kepala bagian operasional dan kepala bagian
pemasaran/ kredit. Gaji pegawai ini terdiri dari gaji pokok, honorarium,
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tunjangan jabatan, dan tunjangan hari raya. Biaya ini digolongkan kedalam
cost pool D.
2) Biaya tunjangan transport & makan yang diberikan kepada pegawai. Biaya ini
dibayarkan berdasarkan jumlah hari pegawai yang masuk dalam satu bulan.
Biaya ini tidak berkaitan langsung dengan proses kredit, oleh karena itu
digolongkan kedalam cost pool D.
3) BTK honorarium merupakan biaya tenaga kerja untuk komisaris dan pegawai
kontrak untuk penjaga malam, komisaris terdiri dari dua orang dan pegawai
kontrak sebanyak dua orang. Biaya ini berhubungan dengan biaya tenaga
kerja yang digolongkan kedalam cost pool D.
4) Biaya pendidikan tenaga kerja merupakan biaya yang berkaitan langsung
dengan proses kredit. Biaya pendidikan dikeluarkan untuk memberikan
peningkatan

pengetahuan

umum,

keahlian

teoritis,

meningkatkan

keterampilan, konseptual dan moral pegawai serta pemahaman atas
lingkungan secara menyeluruh dalam pelaksanaan pekerjaan pegawai. Biaya
ini digolongkan kedalam cost pool B.
5) Biaya tenaga kerja lainnya merupakan biaya lembur yang dibayarkan kepada
pegawai. Biaya ini merupakan biaya yan berkaitan dengan tenaga kerja dan
digolongkan kedalam cost pool D.
6) Biaya sewa yang dibayarkan berupa biaya sewa kendaraan bermotor dan
sewa gedung. Biaya ini sebagai biaya untuk menunjang kegiatan operasional.
Biaya ini digolongkan kedalam cost pool C.
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7) Biaya premi asuransi kendaraan yang dibayarkan untuk menjamin risiko
ketika mengalami kerugian pada kendaraan bermotor yang diasuransikan.
Biaya ini tidak berkaitan langsung dengan proses kredit. Biaya ini
digolongkan kedalam cost pool C.
8) Biaya premi asuransi JAMSOSTEK yang dibayarkan untuk jaminan
kesehatan pegawai. Biaya ini berkaitan dengan biaya tenaga kerja dan
digolongkan kedalam cost pool D.
9) Pajak-pajak bukan penghasilan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT.
BPR X untuk membayar pajak penghasilan pegawai dan pajak kendaraan
bermotor. Biaya ini digolongkan kedalam cost pool C.
10) Biaya pemeliharaan dan perbaikan dikeluarkan untuk pemeliharaan dan
perbaikan gedung, kendaraan bermotor dan invetaris. Biaya ini tidak
berhubungan langsung dengan proses kredit, namun dapat dihubungkan
secara langsung. Biaya digolongkan dengan cost pool C.
11) Penyusutan aktiva tetap inventaris merupakan pengurangan nilai buku aktiva
tetap yang dimiliki karena adanya masa manfaat penggunaan aktiva tetap
untuk menunjang proses kredit. Biaya ini digolongkan kedalam cost pool C.
12) Biaya listrik, telepon dan air yang dibayarkan setiap bulan sebagai penunjang
seluruh aktivitas di kantor. Tagihan listrik diakibatkan karena pemakaian
lampu sebagai penerangan, pendingin ruangan, pemakaian air dan
penggunaan inventaris seperti komputer. Biaya ini digolongkan kedalam cost
pool C.
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13) Biaya materai dikeluarkan untuk dokumen yang menurut pajak menjadi objek
pajak. Dokumen yang mengunakan materai biasanya untuk surat-surat
perjanjian, pembuatan akte notaris, cek, pembayaran yang berkaitan dengan
hubungan kerja. Biaya ini digolongkan kedalam cost pool C.
14) Biaya alat tulis kantor yang dikeluarkan untuk aktivitas yang terkait pada PT.
BPR X. Biaya ini timbul untuk aktivitas sehari-hari yang tidak dapat
ditelusuri secara langsung namun dapat dihubungkan dengan aktivitas yang
terkait. Biaya ini digolongkan kedalam cost pool C.
15) Biaya barang cetakan yang dikeluarkan PT. BPR X berupa biaya cetak
kalender yang terjadi pada bulan Januari, pembayaran barang cetakan dan
cetakan slip setoran da permohonan kredit terjadi pada bulan Oktober. Biaya
ini digolongkan kedalam cost pool D.
16) Biaya foto kopi biaya untuk membeli tinta fotokopi dan kertas untuk
keperluan sehari-hari. Biaya ini digolongkan kedalam cost pool D.
17) Biaya transport merupakan biaya yang tidak dapat ditelusuri namun dapat
dihubungkan kedalam aktivitas yang terkait. Biaya transport yang dikeluarkan
untuk pegawai atau direktur yang melakukan perjalanan dinas. Biaya ini
digolongkan kedalam cost pool C.
18) Biaya kendaraan bermotor merupakan biaya untuk melakukan penagihan
kredit jika ada debitur yang wanprestasi. Biaya ini digolongkan kedalam cost
pool B.
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19) Biaya bensin, parkir dan tol dibayarkan untuk kegiatan pemasaran. Setiap
pegawai yang melakukan pemasaran diberikan biaya ini setiap bulannya.
Biaya ini digolongkan kedalam cost pool A.
20) Biaya marketing dan foto yang dikeluarkan untuk melakukan pemasaran
terhadap produk PT. BPR X. Biaya ini digolongkan kedalam cost pool A.
21) Biaya makan bersama dikeluarkan untuk memberikan fasilitas kepada bagian
pemasaran. Biasanya biaya ini digunakan untuk membicarakan tentang
prospek kerja selama periode yang telah ditentukan sebelumnya. Biaya ini
digolongkan kedalam cost pool A.
4.3.4. Memilih dasar alokasi biaya untuk mengalokasikan biaya tidak langsung.
Pada tahap mengidentifikasi biaya tidak langsung yang dihubungkan
kepada masing-masing dasar alokasi biaya, penulis mengalokasikan biaya pada
masing-masing produk kredit. Untuk mengalokasikan biaya tidak langsung,
penulis melakukan tahap-tahap seperti di bawah ini:
menggolongkan seluruh biaya yang homogen kedalam cost pool. Pada
tabel 4.7 menunjukkan penggolongan biaya kedalam cost pool dan dasar
alokasi.
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Tabel 4.7
Penggolongan Biaya dalam Cost Pool dan Dasar Alokasi
Biaya Tidak Langsung
Gaji dan Upah
Biaya Tunjangan Transport & Makan
BTK Honorarium
Biaya Premi Asuransi Kendaraan
Biaya Premi Asuransi JAMSOSTEK
Biaya Pendidikan Tenaga Kerja
Biaya Tenaga Kerja Lainnya
Biaya Sewa
Pajak-pajak Bukan Penghasilan
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan
Penyusutan Aktiva Tetap Inventaris
Biaya Listrik, Telepon dan Air
Biaya Materai
Biaya Alat Tulis Kantor
Biaya Barang Cetakan
Biaya Foto Kopi
Biaya Transport
Biaya Kendaraan Bermotor
Biaya Bensin, Parkir dan Tol
Biaya Marketing dan Foto
Biaya Makan Bersama
Sumber: Olahan Penulis

Cost Pool

Dasar Alokasi

D
D
D
C
D
B
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
A
A
A

Jam kerja pegawai
Jenis kredit
Jam kerja pegawai
Jenis kredit
Jam kerja pegawai
Jumlah rekening kredit
Jam kerja pegawai
Jenis kredit
Jenis kredit
Jenis kredit
Jenis kredit
Jenis kredit
Jenis kredit
Jenis kredit
Jenis kredit
Jenis kredit
Jenis kredit
Jumlah rekening kredit
Jumlah pengajuan kredit
Jumlah pengajuan kredit
Jumlah pengajuan kredit

setelah menggolongkan biaya kedalam cost pool yang dihubungkan ke
produk atau jasa PT. BPR X, kemudian masing-masing cost pool
memilih jenis aktivitas yang ada pada kegiatan di dalam PT. BPR X
menghitung total biaya dari masing-masing cost pool yang sudah
ditentukan. Pada tabel 4.8 menunjukkan total biaya pada masing-masing
cost pool.
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Tabel 4.8
Total Biaya Cost Pool
Biaya Tidak Langsung

Biaya Cost Pool
(Rp)

Cost pool A

Total Biaya Cost
Pool
(Rp)
113,419,457

Biaya Bensin, Parkir dan Tol

60,067,953

Biaya Marketing dan Foto

35,602,025

Biaya Makan Bersama

17,749,479

Cost pool B

114,685,000

Biaya Kendaraan Bermotor
Biaya Pendidikan Tenaga Kerja

8,400,000
106,285,000

Cost Pool C

437,423,935

Biaya Sewa

107,040,000

Biaya Premi Asuransi Kendaraan

7,093,431

Pajak-pajak Bukan Penghasilan

74,448,501

Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan

55,751,012

Penyusutan Aktiva Tetap Inventaris

83,416,125

Biaya Listrik, Telepon dan Air

48,612,945

Biaya Transport

15,221,621

Biaya Materai

13,500,000

Biaya Alat Tulis Kantor

14,415,400

Biaya Barang Cetakan

12,000,000

Biaya Foto Kopi

5,924,900

Cost pool D

1,398,768,147

Gaji dan Upah

927,090,000

BTK Honorarium

145,350,000

Biaya Tunjangan Transport & Makan

260,443,250

Biaya Tenaga Kerja Lainnya

33,161,000

Biaya Premi Asuransi JAMSOSTEK

32,723,897

Sumber: Olahan Penulis
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Berikut ini cost pool yang dibuat berdasarkan biaya-biaya yang timbul
akibat adanya aktivitas dari kegiatan operasional PT. BPR X:
1) Cost pool A yaitu penggolongan biaya tidak langsung yang dapat
dihubungkan secara langsung dengan aktivitas kredit, dengan klasifikasi
biaya adalah unit level activity dan dasar alokasi jumlah pengajuan kredit.
2) Cost pool B yaitu penggolongan biaya tidak langsung yang dapat
dihubungkan secara langsung dengan aktivitas kredit, dengan klasifikasi
biaya adalah batch level activity dan dasar alokasi adalah jumlah rekening
kredit.
3) Cost pool C yaitu penggolongan biaya tidak langsung yang terjadi pada setiap
bulan, yang dapat dihubungkan secara langsung dengan aktivitas kredit,
dengan klasifikasi biaya adalah facility sustaining activities dan dasar alokasi
adalah jenis kredit.
4) Cost pool D yaitu penggolongan biaya tidak langsung yang berhubungan
dengan tenaga kerja, klasifikasi adalah unit level activity dan dasar alokasi
adalah jam kerja pegawai.
Dasar alokasi pada masing-masing cost pool diperoleh dari perhitungan di
bawah ini:
1.

Dasar alokasi jumlah pengajuan kredit yang terjadi dalam satu tahun.
Jumlah pengajuan kredit = kredit modal kerja + kredit invetasi + kredit
konsumsi
= 185 +154 + 246
= 585
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2.

Dasar alokasi jumlah rekening kredit yang diterima dalam satu tahun.
Jumlah rekening kredit

= kredit modal kerja + kredit invetasi + kredit

konsumtif
= 155 + 139 + 213
= 507
3.

Dasar alokasi jenis kredit. PT. BPR X memiliki tiga jenis kredit yaitu, kredit
modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif.

4.

Dasar alokasi jam kerja pegawai. Jam kerja pegawai yang digunakan PT.
BPR X mengikuti UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 17 ayat 2,
menyatakan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu
kerja. Waktu kerja sebagaimana dimaksud memiliki 8 (delapan) jam 1(satu)
hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja
dalam 1 (satu) minggu.
Jam Kerja

= jam kerja satu bulan (tambah lembur) × bulan dalam satu
tahun × jumlah pegawai PT. BPR X
= 180 × 12 × 17
= 36,720

a) Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam proses kredit modal kerja 7 hari.
Dasar alokasi = 36,720 × (7 ÷ (7+5+3)) = 17,136
b) Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam proses kredit investasi 5 hari.
Dasar alokasi = 36,720 × (5 ÷ (7+5+3)) = 12,240
c) Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam proses kredit konsumtif 3 hari.
Dasar alokasi = 36,720 × (3 ÷ (7+5+3)) = 7,344
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4.3.5. Menghitung tarif per unit dari masing-masing dasar alokasi biaya yang
digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk.
Pada tahap menghitung tarif per unit dari masing-masing dasar alokasi
biaya menggunakan rumus:
Tarif per Unit Biaya Tidak Langsung =
Pada tabel 4.9 menunjukkan perhitungan tarif per unit biaya tidak
langsung.
Tabel 4.9
Perhitungan Tarif per Unit Dasar Alokasi Biaya
Cost
Pool

Keterangan

Total Biaya

Dasar Alokasi

A

Unit level activity

113,419,457

585

B

Batch level
activity

114,685,000

507

C

Facility
sustaining activity

437,423,935

3

D

Unit level activity

1,398,768,147

(Rp)

Total

36,720

Jumlah
pengajuan
kredit
Jumlah
rekening
kredit
Proporsi
per produk

Tarif/ Unit
Dasar Alokasi
(Rp)
193,879.41
226,203.15

Jam kerja
pegawai

38,092.81

2,064,296,539

Sumber: Olahan Penulis

4.3.6. Menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk.
Pada tahap ini, menghitung biaya tidak langsung kepada masing-masing
produk yang menjadi objek biaya. Pada tabel 4.10 sampai 4.13 menunjukkan
perhitungan pada produk kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif.
Total Biaya Tidak Langsung = tarif/ unit × dasar alokasi biaya
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Tabel 4.10
Dasar Alokasi per Jenis Kredit
Cost
Pool

Keterangan

Dasar Alokasi

Jumlah
Aktivitas
Kredit Modal
Kerja

Jumlah
Aktivitas
Produk Kredit
Investasi

Jumlah
Aktivitas
Produk Kredit
Konsumtif

Total
Aktivitas

A

Unit level activity

Jumlah
pengajuan kredit

185

154

246

585

B

Batch level activity

Jumlah rekening
kredit

155

139

213

507

C

Facility sustaining activity

D

Unit level activity

17,136

12,240

7,344

36,720

Proporsi per
produk
Jam kerja
pegawai

Sumber: Olahan Penulis
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Tabel 4.11
Perhitungan Biaya Tidak Langsung Kredit Modal Kerja
Tarif/ Unit
Dasar
Alokasi
(Rp)

Total
Aktivitas

Total Biaya Tidak
Langsung
(Rp)

Cost
Pool

Keterangan

A

Unit level activity

193,879.41

185

35,867,690.85

B

Batch level
activity

226,203.15

155

35,061,488.25

C

Facility
sustaining activity

D

Unit level activity

145,807,978.30
38,092.81

17,136

652,758,392.16

Total Biaya Tidak Langsung

869,495,549.56

Sumber: Olahan Penulis

Tabel 4.12
Perhitungan Biaya Tidak Langsung Kredit Investasi
Keterangan

Tarif/ Unit
Dasar
Alokasi
(Rp)

Total
Aktivitas

A

Unit level activity

193,879.41

154

29857429.14

B

Batch level
activity

226,203.15

139

31442237.85

C

Facility
sustaining activity

D

Unit level activity

Cost
Pool

Total Biaya Tidak
Langsung
(Rp)

145,807,978.30
38,092.81

12,240

Total Biaya Tidak Langsung

466,255,994.40
673,363,639.69

Sumber: Olahan Penulis
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Tabel 4.13
Perhitungan Biaya Tidak Langsung Kredit Konsumtif
Tarif/ Unit
Dasar
Alokasi
(Rp)

Total
Aktivitas

Total Biaya Tidak
Langsung
(Rp)

Cost
Pool

Keterangan

A

Unit level activity

193,879.41

246

47,694,334.86

B

Batch level
activity

226,203.15

213

48,181,270.95

C

Facility
sustaining activity

D

Unit level activity

145,807,978.30
38,092.81

7,344

Total Biaya Tidak Langsung

279,753,596.64
521,437,180.75

Sumber: Olahan Penulis

4.3.7. Mengalokasikan biaya tidak langsung setiap produk terhadap suku bunga
kredit.
Pada tahap mengalokasikan biaya tidak langsung ke setiap produk, penulis
menggunakan rumus:
Biaya Tidak Langsung (Overhead Cost) =

Pada tabel 4.14 menunjukkan data biaya langsung berdasarkan
perhitungan biaya overhead menggunakan metode activity-based costing untuk
kredit modal kerja Rp 869,308,838.16, kredit investasi sebesar Rp 673,557,357.38
dan kredit konsumtif Rp 521,430,182.26.
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Tabel 4.14
Biaya Tidak Langsung (overhead cost)
Kredit
Modal Kerja

Biaya Tidak Langsung
(Rp)
869,495,549.56

Investasi

673,363,639.69

Konsumtif

521,437,180.75

Total

2,064,296,370.00

Sumber: Olahan Penulis

Pada tabel 4.15 menunjukkan alokasi biaya overhead untuk masing-masing
produk kredit. Alokasi biaya overhead dihitung dari biaya overhead dibagi dengan
aktiva produktif.
Tabel 4.15
Perhitungan Alokasi Biaya Overhead
Kredit

Biaya Overhead

Jumlah Kredit

Alokasi Biaya

(Rp)

(Rp)

Overhead

Modal Kerja

869,495,549.56

18,662,510,000

4.66%

Investasi

673,363,639.69

18,662,510,000

3.61%

Konsumtif

521,437,180.75

18,662,510,000

2.80%

Sumber: Olahan Penulis

4.4.

Perhitungan Suku Bunga Kredit dengan Alokasi Biaya Overhead
Hasil Activity-Based Costing
Menurut Kasmir (2013), terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan oleh

bank dalam penentuan suku bunga kredit yang akan ditetapkan antara lain total
biaya dana (cost of fund), keuntungan yang diinginkan, cadangan risiko kredit
macet, biaya overhead dan pajak. Di bawah ini menjelaskan masing-masing dari
unsur dalam penentuan suku bunga kredit yang diperhitungkan oleh penulis.
1.

Cost of Fund
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Unsur pertama dalam penentuan suku bunga kredit adalah cost of fund, biaya dana
untuk menghimpun dana dari deposan. BPR tidak diwajibkan untuk
mencadangkan dananya dalam bentuk Giro Wajib Minimum (GWM). Pada tabel
4.16 menunjukkan perhitungan cost of fund. Biaya dana ditambah dengan biaya
premi untuk LPS 0.2%. Biaya dana yang dihasilkan adalah 7.87%.
Tabel 4.16
Cost of Fund
Keterangan
Beban bunga

Rp

Cost of Fund +0.20%

1,107,942,000

Jumlah simpanan

7.87%

14,438,385,000

Sumber: Olahan Penulis

2.

Cadangan Risiko Kredit Non Lancar

Unsur kedua adalah cadangan risiko kredit non lancar. Risiko adanya kredit tidak
lancar merupakan salah satu komponen pembentuk suku bunga kredit.
Perhitungan dapat menggunakan metode pembentukan penyisihan aktiva
produktif yang dikaitkan dengan presentasi tertentu terhadap kualitas atau
kolektibilitas kredit dibagi dengan kredit yang diberikan. Dari laporan laba/ rugi
didapatkan jumlah beban penyisihan penghapusan aset produktif sebesar Rp
104,189,000 dan jumlah aset produktif (kredit) sebesar Rp 18,662,510,000. Dari
angka
3.

tersebut

didapatkan

cadangan

risiko

sebesar

0.56%.

Biaya Overhead

Unsur ketiga adalah overhead. Berdasarkan perhitungan sebelumnya diperoleh
data alokasi biaya overhead untuk setiap produk kredit yaitu kredit modal kerja
sebesar 4.66%, kredit investasi sebesar

3.61% dan kredit konsumtif sebesar

2.80%. Tabel 4.17 menunjukkan alokasi biaya overhead.
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Tabel 4.17
Alokasi Biaya Overhead Terhadap Suku Bunga Kredit
Kredit

Alokasi Biaya
Overhead

Modal Kerja

4.66%

Investasi

3.61%

Konsumtif

2.80%

Sumber: Olahan Penulis

Laba yang Diinginkan

4.

Unsur keempat adalah laba yang diinginkan. Penentuan besarnya laba juga sangat
mempengaruhi besarnya bunga kredit. Laba yang diinginkan pada PT. BPR X ini
ditentukan berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh pemegang saham. Laba
berkisar antara 3.00% sampai dengan 5.00%. Pada tahun 2013 PT. BPR X
ditentukan laba yang diinginkan adalah 5.00%.
Berdasarkan unsur pembentuk suku bunga kredit, pada tabel 4.218
menunjukkan alokasi tiap unsur pembentuk suku bunga kredit PT. BPR X.
Tabel 4.18
Perhitungan Suku Bunga Kredit (ABC)
No.

d.

Cost of Fund
Cadangan Risiko Kredit non Lancar
Alokasi Biaya Overhead
Kredit Modal Kerja

e.

Kredit Investasi

f.

Kredit Konsumtif
Laba yang Diinginkan

1
2
3

4

Pembentuk Kredit

Suku Bunga Kredit

Kredit
Modal
Kerja
7.87%
0.56%

Investasi
7.87%
0.56%

Konsumtif
7.87%
0.56%

4.66%
3.61%
5.00%

5.00%

2.80%
5.00%

18.09%

17.04%

16.23%

Sumber: Olahan Penulis
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4.5.

Perbandingan Suku Bunga Kredit pada PT. BPR X dengan Suku
Bunga Kredit Hasil Perhitungan Activity-Based Costing
Dari perhitungan yang telah dilakukan untuk penentuan suku bunga yang

dilakukan oleh manajemen PT. BPR X dengan metode tradisional dan
perhitungan yang dilakukan oleh penulis dengan metode activity-based costing
didapatkan perbandingan seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.19 dan 4.20
dibawah ini.
Tabel 4.19
Perbandingan Suku Bunga Kredit Tradisional dan Activity-Based
Costing
Kredit
No.

Pembentuk Kredit

1
2
3
g.

Cost of Fund
Cadangan Risiko Kredit
non Lancar
Alokasi Biaya Overhead
Kredit Modal Kerja

h.

Kredit Investasi

i.

Kredit Konsumtif

4

Laba yang Diinginkan
Suku Bunga Kredit

Modal Kerja
TradiABC
sional
8.75%
7.87%
3.00%

0.56%

5.15%

4.66%

Investasi
TradiABC
sional
8.75%
7.87%
3.00%

0.56%

5.15%

3.61%

Konsumtif
TradiABC
sional
8.75%
7.87%
3.00%

0.56%

5.15%

2.80%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

21.90%

18.09%

21.90%

17.04%

21.90%

16.23%

Sumber: Olahan Penulis

Pada perbandingan suku bunga kredit tradisional dan activity-based
costing ada perbedaan dalam unsur selain biaya overhead. Pada metode activitybased costing, unsur cost of fund diperhitungkan kembali berdasarkan data aktual
yaitu data pada tahun 2013. Sehingga tidak berdasarkan alokasi yang digunakan
pada metode tradisional, pada metode tradisional PT. BPR X mengikuti bunga
yang ditentukan oleh LPS. Unsur cadangan risiko kredit non lancar
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diperhitungkan kembali berdasarkan kredit non lancar yang terjadi selama satu
tahun yaitu pada tahun 2013. Hasil dari perhitungan tersebut menghasilkan alokasi
yang lebih kecil dibandingkan alokasi yang digunakan oleh PT. BPR X. Dari
kedua unsur tersebut penulis memperhitungkan ulang dari data aktual, disarankan
agar PT. BPRX dalam penentuan suku bunga kredit di tahun selanjutnya tidak
terlalu tinggi. Unsur terakhir yaitu laba yang diinginkan berkisar antara 3% - 5%.
PT. BPR X menetukan laba yang diinginkan berdasarkan kebijakan pemegang
saham,

dan

menginginkan

laba

yang

sebesar-besarnya

namun

tetap

memperhitungkan risiko yang akan dapat diprediksikan kedepannya.
Tabel 4.20
Perbandingan Suku Bunga Kredit ABC dan Tradisional
Kredit

Suku Bunga Kredit
(ABC)

Suku Bunga
Tradisional

Selisih

Modal Kerja

18.09%

21.90%

3.81%

Investasi

17.04%

21.90%

`4.86%

Konsumtif

16.23%

21.90%

5.67%

Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui besar suku bunga
kredit menggunakan alokasi biaya overhead dengan metode activity-based costing
suku bunga untuk kredit modal kerja adalah 18.09%, suku bunga untuk kredit
investasi adalah 17.04% dan suku bunga untuk kredit konsumtif adalah 16.23%.
bila dibandingkan dengan suku bunga tradisional sebesar 21.90% untuk semua
produk kredit pada PT. BPR X diperoleh perbedaan pada suku bunga modal kerja
3.81% (overcosting), suku bunga kredit investasi 4.86%.(overcosting) dan suku
bunga konsumtif sebesar 5.67% (overcosting).
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Perbedaan tersebut menunjukkan adanya distorsi pembebanan biaya
overhead pada penetapan suku bunga tradisional, karena alokasi biaya overhead
hanya didasarkan pada kebijakan estimasi dari manajemen PT. BPR X dengan
mempertimbangkan faktor eksternal maupun faktor internal yang dapat
mempengaruhi penentuan suku bunga. Sedangkan pada penentuan suku bunga
dengan alokasi biaya overhead menggunaka activity-based costing akan lebih baik
dalam menginformasikan konsumsi sumber daya setiap objek biaya, karena
activity-based costing menggunakan dasar alokasi berdasarkan aktivitas yang
berhubungan dengan proses kredit.
4.6.

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil penelitian metode activity-based costing memberikan

suku bunga yang lebih kecil. Selisih yang begitu signifikan terhadap metode
tradisional dan activity-based costing dapat mengakibatkan menurunnya jumlah
debitur. Hal ini dikarenakan adanya perhitungan ulang pada unsur-unsur selain
biaya overhead yang dilakukan peneliti, seperti cost of fund dan cadangan risiko
kredit non lancar. PT. BPR X menetapkan cost of fund berdasarkan suku bunga
simpanan yang ditetapkan oleh LPS sedangkan dalam penelitian ini menggunakan
perhitungan ulang terhadap biaya aktual yang terjadi pada tahun penelitian.
Cadangan risiko yang ditetapkan oleh PT. BPR berdasarkan rencana kerja yang
dibuat pada tahun sebelumnya, dan peneliti menggunakan perhitungan ulang
terhadap biaya aktual yang terjadi pada tahun penelitian.
PT. BPR X sebaiknya dalam menentukan suku bunga kredit selain
mempertimbangkan unsur-unsur pembentuk suku bunga kredit juga perlu
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memperhatikan tingkat suku bunga pesaing. Peneliti menemukan tingkat suku
bunga kredit di lokasi sekitar PT. BPR X sebesar 18% - 21%, hal ini terjadi juga
sesuai dengan besar kecilnya bank tersebut dan kondisi bank yang terjadi saat ini.
Jika PT. BPR X ingin menerapkan metode activity-based costing, maka
pada saat mendesain metode activity-based costing diharapkan tidak terlalu sulit
dipahami dan tidak terlalu mahal untuk dipertahankan. Perlu adanya pemisahan
biaya yang dikeluarkan setiap bagian atau divisi dari aktivitas-aktivitas yang
terjadi, agar dapat melihat dan melakukan efisiensi pada masing-masing bagian
atau divisi.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1.

Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini untuk mengevaluasi suku bunga yang

ditetapkan oleh PT. BPR X dengan alokasi biaya overhead menggunakan metode
activity-based costing. Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1.

PT. BPR X menentukan suku bunga berdasarkan kebijakan manajemen
dengan asumsi perkiraan kondisi calon debitur, suku bunga bersaingt dan
faktor eksternal lain. Suku bunga yang ditetapkan oleh PT. BPR X pada
tahun 2013 sebesar 21.90%.

2.

Dari perhitungan berdasarkan data aktual yang dilakukan oleh penulis, biaya
dana sebesar 7.87% cadangan risiko 0.56% dan laba yang diinginkan
sebesar 5%. Berdasarkan perhitungan biaya overhead dengan metode
activity-based costing menghasilkan alokasi biaya overhead untuk kredit
modal kerja 4.66%, kredit investasi 3.61% dan kredit konsumtif 2.80%.

3.

Dengan suku bunga yang menggunakan alokasi biaya overhead dengan
metode activity-based costing memperoleh suku bunga kredit yang lebih
rendah. Suku bunga kredit modal kerja 18.09%, kredit investasi 17.04% dan
kredit konsumtif 16.23%. Sehingga pada kredit modal kerja selisih 3.81%
(overcosting), kredit investasi 4.86% (overcosting) dan kredit konsumtif
5.67% (overcosting).
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5.2.

Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil perhitungan alokasi biaya overhead dengan

metode activity-based costing peneliti memiliki saran untuk PT. BPR X maupun
penelitian selanjutnya sepeti:
1.

Untuk penetapan suku bunga kredit PT. BPR X, diharapkan PT. BPR X perlu
mempertimbangkan untuk menggunakan metode activity-based costing
sebagai metode alokasi biaya overhead untuk menentukan suku bunga kredit.
Jika PT. BPR X menentukan suku bunga kredit lebih tinggi dibandingkan
dengan pesaing maka masyarakat kurang tertarik untuk mengajukan kredit.
Jika masyarakat kurang tertarik dengan suku bunga kredit dapat
mempengaruhi jumlah pendapatan untuk bank. Metode activity-based costing
dapat digunakan oleh manajemen untuk memilih strategi dalam menyusun
rencana anggaran bank dan untuk mencapai efisiensi biaya.

2.

Metode activity-based costing merupakan pendekatan pembentukan suku
bunga kredit selain berorientasi pada biaya juga berorientasi pada perilaku
pasar. Perilaku pasar dengan memperhatikan tingkat suku bunga pesain dan
kemampuan masyarakat sebagai debitur yang juga dapat mempengaruhi
penetapan suku bunga kredit.

3.

Jika PT. BPR X mempertimbangkan dalam implementasi metode activitybased costing, maka perlu memperbaiki pencatatan dalam laporan keuangan.
Seperti pemisahan biaya yang timbul karena adanya aktivitas kredit maupun
selain kredit. Sehingga dalam perhitungan biaya yang dikonsumsi akan lebih
mudah.
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4.

Adanya pemisahan tugas setiap pegawai perlu diterapkan. Hal tersebut perlu
untuk dilakukan agar setiap aktivitas yang dilakukan akan terselesaikan
dengan cepat dan sesuai dengan prosedur. Sehingga biaya yang ditimbulkan
dalam setiap aktivitas dapat terpisah.

5.

Karena terbatasnya waktu dan data yang dibutuhkan untuk mendukung
penulisan selanjutnya, diharapkan agar mendapatkan data-data yang dapat
memperkuat argumentasi yang disampaikan. Seperti data biaya tidak
langsung yang terjadi pada kegiatan operasional termasuk ke dalam kategori
biaya yang berkaitan dengan masing-masing aktivitas pada perusahaan dan
dalam penggolongan biaya ke dalam satu cost pool.
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