
ABTRA^KSI SKRIPSI

Darnpak dari Pakto 1988 yang memberikan kemudahan nrendirikan bank

urrrpun p*nilrukaatr cabang baru bagi balk yaru sudalr be.diri adalah teriadinya

persaingan -vang sflnfikilt kr:tal ultat'bank. B'atik-bank tersebut saling befsaing baik

dalanr grenank dana nr asyarakal !naupull pernbrrrian kredit.
{.trrtuk dapal bersaing da.larn lingkutgan usaha yang semakirr konrpetitif ili-

rnala bank-i)ark tvrsebut ilihrnhrt untuk mempertraiki mutu prodttk d;ur mttttr

p"-layanannya dengan harga jual yang rendah kepada konsumen. Oleh karena itu

manajemen b'ank memerlukan inlbrma<i yang akurat m'rngenai biaya per produk

dalanr rrenghadapi tingkat persaingan yang meningkat secara taiarn

farla rrrnurunya barlan usaha yang aila seka'ang ini melakukan kesalaham

<lalam dataprtr/r:cf ct^cl ysng disebabkan oleh pembebanan bial'a ke prodrik hanya

bercasarkan volume prorhrksi" jrrmlah transaksi. perse ta.s,. yang te!ah ditetapkan

dan sebagainya. Peutbebaran seperti ini terTlyala gagal trntuk menun^iukkm triaya

yang st:benamya dikonsurlsi olelt masing-nta.sing produk'

Ilari ha'sil p*nelitian yang dilnkukan s+laIna empal bulan di l]&lk 'X' Llabatlg

iiamarinda- lt'myala hasilnya menunjukkan tiahq"a llank 'X' masih m*nggunakarr

rrrc'iode krruv.'lsional, yaitu pembelriutan birya.biaya opera.sional tleui:upp,ltttd

i(lpatr!t t ilt k* ojre .lrlti onxi dt:p6rtn dnl berdasirkm perssntase y allSl telah ditetapkarr,

i-)an kernudian dari opr:rurlo,'rrd departfttt..rtt, triaya operasional tarsebul dibebankari

ke produk.iuga lrerdasarkan persentase yang telah ditetapkal. l)engan manggttnakan

nr etoele in i tcrnyata kurang aktrraf, karena tidak s$m tta,triaya opera.sional dikolrsufltsi

dalun proporsi yiutg sama, rnisalnya biaya materai yang t'rrjarli pada Bank 'X" biaya

rni tirnbul knrena adanya aktivita's pembukaan rekening, Bagian Dana dan Jas:'

Dalrurr N*geri yang menrpakan salah tatu operQlion(4 depaftetefil mengkonsumsl
.rktivitas irri sq'bes:r 640lo. seelrutgkan jika. nr enggunakan netode yang ditl'rapkan
olr,ir iliurk 'X' triaya ini clibeb'ankan setresar 4{F/o jadi menggunakan meto(li

konvensianal b'iaya protluk yang dihasilkan iidak akurat. .Akihat dari nietode ini
'adalah terjndin-va snbsidi silang antara baginn operasional y?mg satu dengan bagiar.

opurasionid yalg lain fitauplln antara produk yarg salll dengan pro<luk yang lain
Olr"h karena itu'.l ctirit.v Bas€\l (bstingyanq menrpakan salalt satu teori dali

irftunt:asi mzurajemen alian nlungalari masalalr ini, .4.]ritiii Basrd ('a;t':18

menggunakan aktivitas sebagai perantara untuk menttr+bankan biaya-bi&ya yaflg

tittzk dapat dicari hubungmr keterkaitannya dengal produk secar:r li*gsutt11-
sehingg:r pr:rrrbe'nanan biaya produk neniadi li:bih tepa,..

Hasil pelhitungatl yang dilakukan dengalt tnembandingkal rnetodt
korrvr:nrionaltdengan metode Acti'\rtt.v f:ldsed Costirlg merllln-iukkan trahwa bia;rapet'

unit prociuk yaug dihasilkalr ruetode konvetlsional ada.lah untuk produk tabungar:
setresar Rp. 188.256,- produk deposito scbesar Rp. 153.293,- dan produk rekening
qiro seberar Rp. 550.499,- sedangkan biaya per rrnit produk yang dihasilkan m etodt'

i ; ;



lirtt.rrty Btu\ed a:tt,rtlnE adalah untuk produk tabungan Rp. 182.624'- produk

rii'pcsito Rp. i44.204,- dan produk rckeniug -qilo sebesnr Rp. 629.833.'
Berdaselkan perhitungat di atas dapat disirnpulkan bahwa Bank 'X' rnerilai

terlalu tinggi biaya produk tahungan s*tresar Rp -r.632,' untuk produk tleposito

ilank 'X' rnenilai terlalu tinggi l-'iaya produk setesar Rp" 9 089.' sedatlgkan unhlk
produk rekening giro Barrk 'X' trenilai terlalu rendah seberal Rp. 79 334.-

Dali hasil ini diharapkan Bank 'X' mempelbaiki perhituugan biaya produk

rnasing-masing produk detgan lebih tepat" agar- dapat mengarnbil putusarl-putusar

secara tepat didalam mencapai tujuaa badan usaha dan agar dapat ikut bersairrg di

grersairrgan rlunia usalra yang seurakin kornpetitif ini- Kalena denqart adattva

infornrasi nr etrgetrai biaya per prorJuk yalg tepat niaka s'angal ulenlbantu Bank 'X

teflil&na para pengamrbil putusan. Informasi-inform asi tersebul d*pat digunakat

tuntuk nloiakukan analisis mengelai profitahilitas clari produk yarlg dihiuilkan.
r\lalisis ini dapat rnombanttt nranajer Balrk 'X' rnemlr*dahankur al ail

nring+mhangkan segmen-segmen yang mengitntungkan dan herusaha r +ngubah

$igmen-segmen yturg tiCal' menguntungkan m *rijaili mengttnlungkan serta

mana.iemen dapat rnenggrtni*annya untuk l<eiriiakan 1)enetapatl harga tpncing

;r.i,'lc'y ).
llari penjeiasan di ntas dapai disimpulkan btrhrva sistem biaya yang

rligunakalr flank'X'dalanr membebankan biaya. opera^sional berda.qarkan persenlBse

viurg lelai ditefapkan adaiah tidak marnpu rnengha*silkan hiaya prodrtk secara
akurat. ()leh karena.itu dite'rapkan metode.4r:drifv f|aseJ Co;itirtg, sehagai alternaiil'
pengganti metotle konvensional tersebut dengan alasan bahwa.'lcfiriJl 8t:-cda
(-b.$i4g ini rn engalokasik'an biaya operaxiotial berda-carkan aktivita-s-aktivitas dan

sumberdaya yzurq dikonsumsi oleh masing-m asing hagian operasional alalt produk.

sahingga infrrrmasi biaya yalg akurat dapat diperol+h guna ruenantapkan posisi

Bank 'X' dalam lingkungal persaingan terrsbut.
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