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ABSTRAK
Era globalisasi membuat persaingan antar perusahaan
semakin ketat. Implikasi yang terjadi banyak perusahaan
manufaktur yang terpaksa mengurangi kegiatan produksi
mereka. Maju tidaknya suatu perusahaan tergantung
pada bagaimana cara perusahaan tersebut menghadapi
berbagai pengaruh intern dan ekstern. Bagi Perusahaan
manufaktur, penentuan harga pokok produksi dalam
penjualan merupakan masalah yang penting. Ketidaktepatan dalam menyediakan bahan baku akan menimbulkan terganggunya proses produksi dalam mengakibatkan ketidakpastian bagi perusahaan, maka untuk menghindari hal tersebut, peranan perhitungan harga pokok
produksi dengan metode full costing dan variabel costing
akan sangat berperan dalam menetapkan laba.
Objek penelitian adalah PT Intinusa Selareksa, Tbk. pada
bagian produksi dan penjualan. Dalam penetapan harga
produksinya, PT Intinusa Selareksa, Tbk. menggunakan
metode harga pokok produksi dengan pendekatan full
costing dimana biaya produksi variabel dan biaya
produksi tetap dihitung bersamaan.
Dari hasil penelitian menunjukkan perusahaan telah
menerapkan perhitungan harga pokok produksi untuk
mengawasi jalannya produksi sehingga biaya-biaya dapat
dikendalikan. Dengan efisiensi biaya, harga pokok produksi dapat ditekan dan mampu bersaing di pasaran serta
sangat membantu manajemen dalam penetapan laba
yang diharapkan, sehingga kerugian yang mungkin terjadi dapat dihindarkan.
Penulis menyarankan agar kinerja perusahaan yang telah
berjalan tetap dipertahankan sehingga PT Intinusa Selareksa, Tbk. dapat tetap beroperasi bahkan dapat mengembangkan usahanya. Selain itu juga manajemen
harus selalu memperhatikan kondisi perekonomian yang
tidak stabil, yang bertujuan untuk mengantisipasi apabila terjadi kenaikan harga khususnya untuk bahan baku
impor yang digunakan apalagi dengan perekonomian
Indonesia sekarang ini, perusahaan harus berusaha menetapkan kebijakan perusahaan dengan baik sehingga
kelangsungan hidup perusahaan akan bertambah baik,
metode penetapan harga pokok produksi yang digunakan
harus selalu diperhatikan secara cermat serta biaya
produksi yang dikeluarkan harus dapat ditekan seefisien
mungkin.
Kata Kunci: Perhitungan Harga Pokok Produksi, Biaya
Produksi, Full Costing.

ABSTRACT
The purpose of the research was to understand
consumer’s responses to product policy taken by Bank
Rakyat Indonesia Cabang Bogor in collecting fund from
society. Samples were determined purposively which the
number was 45 respondents.
Data collected comprises 2 aspects, i.e. level of
performance and level of importance, from 10 variables
namely: (a) security, (b) ATM, (c) interst rate, (d) saving
procedures, (e) services, (f) promotion, (g) strategic
location, (h) branch offices, (i) accessibility, and (j)
location security. The measurements of the data used
LikertScale (1-5). The data was analysed using Boston
Consulting Group Model which divides responses into 4
quadrants.
The result of the research shows that the following
variables are BRI’s strength points, namely: (a) security,
and (g) strategic location. They need to maintain.
Meanwhile, prioritized variables are: (c) to increase
interest rate, (b) to increase the umber of ATM, (f) to
enhance promotion and (i) to improve transportation
access.
Keyword: Product policy.

PENDAHULUAN
Tahun 2004 merupakan tahun yang penuh tantangan,
di tengah kelesuan pertumbuhan ekonomi dunia,
berbagai peristiwa seperti pemboman terjadi dimanamana telah menghambat pertumbuhan usaha dan
mengurangi tingkat konsumsi dan transaksi jual beli,
dimana harga selalu memegang peranan utama.
Transaksi akan terjadi bila terdapat kesepakatan antara
penjual dan pembeli terhadap harga, oleh sebab itu
sejak mulai terciptanya pasar hingga saat ini penjual dan
pembeli akan melakukan transaksi, sering tarik menarik
mengenai harga, dengan kata lain harga ditentukan oleh
besarnya penawaran dan permintaan, pada saat jumlah
penawaran lebih besar daripada permintaan, maka harga
akan mengalami penurunan, juga sebaliknya pada saat
jumlah permintaan lebih besar daripada penawaran maka
harga akan mengalami kenaikan, kecuali bila pasar
terjadi persaingan yang tidak sempurna. Untuk
mendorong permintaan dan penawaran produk ramah
lingkungan di pasar internasional sekaligus mendorong
perbaikan lingkungan secara berkelanjutan, Indonesia
akan mengembangkan sertifikat ekolabel untuk produk
manufaktur yang menunjukkan bahwa produk tersebut
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diproduksi
dengan
mengindahkan
kaidah-kaidah
kelestarian lingkungan. (Kompas: 22 Nopember 2003)
Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang
lebih kompleks dibanding sebagian besar jenis organisasi
lain. Alasannya adalah bahwa aktivitas perusahaan
manufaktur lebih luas, yang melibatkan produksi maupun
pemasaran dan akuntansi. Oleh karena itu memahami
struktur biaya perusahaan manufaktur akan memberi
pengertian luas dan umum mengenai penentuan harga
pokok yang sangat membantu memahami struktur biaya
jenis organisasi lain.
Penentuan harga pokok produk merupakan proses
pembebanan biaya produksi ke produk yang diproduksi.
Memahami proses ini sangat besar pengaruhnya terhadap
penghasilan neto yang dilaporkan. (Garrison; 1987
Hal.88)
PT Intinusa Selareksa, Tbk. merupakan perusahaan
manufaktur dimana perusahaan ini yang menjalankan
usahanya dalam bidang penambangan batu granit,
marmer serta pengolahan industri hasil tambang batu
granit dan marmer mempunyai kendala mengenai resesi
dan pertumbuhan ekonomi yang lamban akan
mempengaruhi sektor konstruksi sehingga akan berakibat
menurunnya permintaan akan bahan-bahan untuk
bangunan, dan ini akan menyebabkan terjadinya
persaingan harga yang akan mempengaruhi tingkat harga
di pasar domestik, apalagi bahan baku yang digunakan
oleh PT Intinusa Selareksa, Tbk. yaitu balok batu granit
yang seluruhnya masih diimpor. Gangguan kelancaran
pada jumlah pasokan batu granit dapat mengakibatkan
terganggunya
kegiatan
produksi
yang
akhirnya
mempengaruhi pendapatan. Penambangan granit relatif
sulit dan membutuhkan biaya besar karena harus
mencapai kedalaman yang cukup jauh dari permukaan
tanah. Selain itu akan timbul pula masalah-masalah
lingkungan hidup dengan adanya peraturan-peraturan
yang ketat di negara pemasok. Karena sifatnya yang
alami tidak mudah untuk mendapatkan warna-warna baru
dengan deposit yang cukup besar, dan pada saat ini batu
granit masih tergolong bahan bangunan kelas menengah
dan atas, sehingga konsumsi batu granit ini lebih banyak
dipergunakan dalam sektor perhotelan, perkantoran,
apartemen, perumahan menengah dan atas serta
beberapa proyek besar seperti convention hall/balai
sidang dan pusat perbelanjaan. Mengingat konsumen
granit adalah proyek-proyek pembangunan yang relatif
besar dan perumahan menengah ke atas, maka pemilihan
jenis granit yang akan digunakan dalam suatu proyek
amat dipengaruhi oleh arsitek atau selera pemilik
bangunan.
Corak granit yang dipengaruhi oleh tekstur,
keseragaman ukuran dan penyebaran mineral serta warna
granit merupakan kualitas yang dipertimbangkan dalam
pemilihan produk ini. Jenis granit yang dihasilkan antara
lain :







American White
New Imperial Red
Bianco Sardo
Rosa Porino
Multi Color
New Red Dragon








Blue Pearl
Verde Austral
Garnet White
African Red
Nero Assoluto
Baltic Brown

Namun untuk menjaga kelancaran pemasokan bahan
baku, PT
Intinusa Selareksa telah memperoleh
pernyataan kesanggupan dari pemilik tambang dari
berbagai negara penghasil balok batu granit bercorak
eksklusif seperti India, Italia, Norwegia, Finlandia,
Spanyol, Afrika Selatan, Korea, Amerika Serikat, Kanada,
Brasilia, Australia dan Arab Saudi untuk memasok hanya
kepada PT Intinusa Selareksa, Tbk. (PT Intinusa
Selareksa, Tbk.)
Dalam melakukan proses produksinya PT Intinusa
Selareksa mengeluarkan biaya pokok produksi pada tahun
2002 sebesar 8.233.114.430 sedangkan pada tahun 2003
sebesar 11.006.960.181 dan biaya pokok penjualan pada
tahun 2002 sebesar 10.065.685.755 sedangkan pada
tahun 2003 sebesar 11.761.738.616. Dengan demikian PT
Intinusa Selareksa, Tbk. perlu memiliki strategi yang
tepat dalam penentuan harga jual atas produk-produk
yang dihasilkannya, karena strategi penetapan harga
yang tepat maka dapat berpengaruh secara langsung
terhadap tingkat laba perusahaan
Laba adalah selisih lebih pendapatan terhadap biaya.
Laba yang dijadikan sebagai titik tolak referensi
dipengaruhi oleh dua variabel yaitu pendapatan dan
biaya. Pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan
merupakan hasil perkalian antara harga jual bersih per
unit dengan volume penjualan yang dapat dilakukan
(Soemarso; 1984 Hal 222).
Walaupun sekarang ini laba bukanlah satu-satunya
sasaran bagi banyak perusahaan, namun ukuran yang
seringkali dipakai untuk menilai sukses tidaknya
manajemen dalam mengelola suatu perusahaan adalah
laba yang diperoleh suatu perusahaan dalam periode
tertentu. Sedangkan laba itu sendiri dipengaruhi oleh
beberapa faktor utama harga jual produk, biaya-biaya
dan volume penjualan. Dalam pemilihan alternatif
tindakan dan perumusan kebijaksanaan perusahaan
diperlukan perencanaan hubungan ketiga faktor diatas,
dimana satu sama lainnya saling berkaitan (Halim; 1995
Hal 93). Untuk menentukan harga jual, perusahaan harus
menentukan harga pokok produk dengan mengklasifikasi
biaya yang terjadi secara tepat dan benar.
Hipotesis yang diajukan pada penelitian adalah
bahwa terdapat hubungan antara peranan perhitungan
harga pokok produksi dalam menetapkan laba yang
diharapkan.

METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian adalah PT Intinusa Selareksa, TBK
yang berkantor pusat di Wisma Indocement Lt.V. Jl.
Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta 12910 dengan lokasi
pabrik di Jl. Karang Asem Timur No.27 Citeureup – Bogor
16810.
A. Operasionalisasi Variabel
Dalam melakukan penelitian ini, variabel yang
digunakan seperti dalam tabel 2 sebagai berikut :
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Tabel 2. Operasionalisasi Variabel
No

1

2

B.

Variabel/
SubVariabel

Konsep

Dimensi

Harga Pokok
Produksi (X)

Jumlah biaya yang seharusnya untuk
memproduksikan suatu barang ditambah
biaya lainnya sehinggga barang itu sampai
di pasar

Penetapan Laba
(Y)

Menyusun konsep laba yang diinginkan yg
didapat dari selisih antara pendapatan
yang diterima dari penjualan, dengan
biaya kesempatan dari sumber daya yang
digunakan untuk membuat barang itu

Financial

Pengumpulan Data
Riset kepustakaan (Library Research).
Riset Lapangan (Field Research), yaitu penelitian
yang dilakukan secara langsung dalam perusahaan,
dengan cara :
(a) Wawancara (Interview) secara lisan dengan
pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang
akan diteliti.
(b) Observasi, yaitu penelitian secara langsung
untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya pada
PT Intinusa Selareksa, TBK.

C.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik
analisis dengan menggunakan metode Full Costing dan
Variabel Costing dan selanjutnya dilakukan perencanaan
laba.
Metode-metode perhitungan harga pokok produksi
yang penulis sajikan adalah sebagai berikut:
1.

Metode Full Costing
Full Costing merupakan metode penentuan
harga pokok produksi yang memperhitungkan semua
unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi,
yang terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja
langsung, dan biaya overhead pabrik, baik
berperilaku variabel maupun tetap. Dengan demikian
harga pokok produksi menurut metode full costing
terdiri dari unsur biaya produksi berikut ini :
Biaya bahan baku
xx
Biaya tenaga kerja langsung
xx
Biaya overhead pabrik variabel
xx
Biaya overhead pabrik tetap
xx
+
Harga pokok produksi
xx
Harga pokok produk yang dihitung dengan
pendekatan full costing terdiri dari unsur harga
pokok produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga
kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan
biaya overhead pabrik tetap) ditambah dengan biaya
non produksi (biaya pemasaran, biaya administrasi
dan umum) seperti pada contoh di bawah ini :
Biaya bahan baku
Biaya tenaga kerja langsung
Biaya overhead pabrik variabel
Biaya overhead pabrik tetap
Harga pokok produksi
Biaya Adm. & Umum
Biaya Pemasaran
Total Biaya Non Produksi
Total Harga Pokok Produk

xx
xx
xx
xx +
xx
xx
xx +
xx +
xx
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Ukuran

Skala

Jumlah Biaya Bahan Baku

Ratio

Biaya Tenaga Kerja

Jumlah By. Tenaga Kerja

Ratio

Biaya Overhead Pabrik

Jumlah By. Overhead Pabrik

Ratio

Pendapatan

Jumlah Pendapatan

Ratio

Beban

Jumlah Beban

Ratio

Financial

Data dikumpulkan dengan prosedur :
1.
2.

Indikator
Biaya Bahan Baku

Dalam usaha untuk memperoleh informasi serta data
yang di butuhkan dalam penyusunan penelitian ini,
penulis melakukan penelitian dengan menggunakan
metode library research (riset pustaka), field research
(riset lapangan) untuk memperoleh data primer, yakni
dengan melakukan interview dan observasi di lapangan.
2.

Metode Variabel Costing
Variabel costing merupakan metode penentuan
harga pokok produksi yang memperhitungkan biaya
produksi yang berperilaku variabel kedalam harga
produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya
tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik variabel.
Dengan demikian harga pokok produksi menurut
metode variabel costing terdiri dari dua unsur biaya
produksi berikut ini :
Biaya bahan baku
Biaya tenaga kerja langsung
Biaya overhead pabrik variabel
Harga pokok produksi

xx
xx
xx
xx

+

Harga pokok produk yang dihitung dengan
pendekatan variabel costing terdiri dari unsur harga
pokok produksi variabel (biaya bahan baku, biaya
tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik
variabel) ditambah dengan biaya nonproduksi
variabel (biaya pemasaran variabel dan biaya
administrasi dan umum variabel) dan biaya tetap
(biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran
tetap, biaya administrasi dan umum tetap) seperti
pada contoh di bawah ini :
Biaya bahan baku
Biaya tenaga kerja langsung
Biaya overhead pabrik variabel
Harga pokok produksi
Biaya Adm & Umum variabel
Biaya pemasaran variabel
Biaya overhead pabrik tetap
Biaya Adm & umum tetap
Biaya Pemasaran tetap
Total Biaya non produksi
Total Harga pokok produk

xx
xx
xx
xx

+

xx
xx
xx
xx
xx +
xx
xx

+

Setelah memperhitungkan total harga pokok
produk, selanjutnya dilakukan perhitungan proyeksi
anggaran dengan menggunakan metode perhitungan
harga yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu dengan
metode full costing dan perhitungan ini dimaksudkan
sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan laba
yang diharapkan.
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Adapun proyeksi-proyeksi
adalah :

anggaran

tersebut

1. Rencana Penjualan
Unit/m2
XXX
Harga per unit
XXX x
Sub Jumlah
XXX
2. Rencana Produksi
Rencana Penjualan (m2)
XXX
Rencana Persediaan Akhir
XXX +
Jumlah
XXX
Persediaan awal
XXX –
Rencana Produksi
XXX
3. Rencana Kebutuhan Bahan Baku
Rencana Produksi
XXX
Tk. Penggunaan Standar
XXX x
Kebutuhan BB
XXX
4. Estimasi Biaya Bahan Baku untuk di Produksi
Rencana Kebutuhan
XXX
Harga Per Unit
XXX x
Biaya Pembelian
XXX
5. Rencana Pemakaian Tenaga Kerja Langsung
Rencana Produksi
XXX
Tarif biaya
XXX x
Pemakaian Tenaga Kerja
XXX
6. Rencana Biaya Tenaga Kerja Langsung
Rencana Pemakaian TK
XXX
Tarif biaya
XXX x
Biaya Tenaga Kerja
XXX
7. Rencana Biaya Overhead
Rencana Produksi
XXX
Tarif Biaya Overhead
XXX x
Biaya Overhead
XXX
8. Standar Harga Pokok per m2 untuk produk granit
Keterangan
Bahan Baku Unit x harga
Tenaga Kerja Lgsg Jam x tarif
FOH Variabel Jam x tarif
FOH Tetap Jam x tarif
Jumlah

Variabel Costing
XXX
XXX
XXX
XXX

Full Costing
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Apabila perusahaan menetapkan kontribusi margin
dengan menggunakan metode perhitungan Full Costing
sebesar Rp. XXX maka harga jual produk granit per m2
adalah :
Kontribusi Margin
XXX
Standar Harga Pokok/m2
XXX +
Total Harga Jual
XXX

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Perusahaan
PT Intinusa Selareksa, Tbk. merupakan salah satu
pelopor industri pengolahan batu alam terpadu. Kini,
dengan menggunakan peralatan mutakhir yang dijalankan
dengan sistem komputer (Computerized Numeric
Control), Intinusa tumbuh menjadi salah satu pemasok
terbesar produk-produk granit dan marmer berkualitas
kelas dunia dengan tingkat ketelitian yang tinggi.
Intinusa mendapatkan pasokan bahan baku dari sumber
dalam negeri maupun luar negeri.
Kinerja perseroan Intinusa juga diakui di dalam dan
diluar negeri dengan diterbitkannya sertifikat ISO 90012000, dengan penekanan kebijakan mutu yang
memuaskan pelanggan, pembinaan sumber daya manusia
dan mengembangkan sistem manajemen mutu secara
terus menerus.
Kegiatan usaha utama PT Intinusa Selareksa adalah
pertambangan dan pabrikasi granit alam terpadu. Bahan
bakunya adalah granit berupa balok batu granit dengan
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volume sekitar 2½M3 sd. 3½ M3 dengan berat sekitar 25
ton. Untuk menjaga kesinambungan pemasokan bahan
baku, perseroan menjalin hubungan yang sangat erat
dengan para pemasok batu granit, pembelian dilakukan
melalui perjanjian pembelian dengan berbagai pemasok
dari negara-negara penghasil granit, serta selalu mencari
kemungkinan pemasokan dari berbagai negara.
Proses Produksi
Adapun proses produksi yang dilakukan perusahaan
adalah sebagai berikut :
1. Proses Produksi
Proses produksi dimulai dari pemotongan balok
batu granit dengan mempergunakan mesin potong
(gangsaw). Mesin potong perusahaan mempunyai
kemampuan untuk memotong 100 lembaran granit
setiap kali potong . setiap kali potong memerlukan
waktu antara 3 sampai 5 hari secara terus-menerus
tergantung dari jenis batu.
2.

Pemolesan dan pembakaran
Untuk mendapatkan permukaan yang mengkilat
dan licin, lembaran granit dipoles dengan mesin
poles. Apabila konsumen menginginkan permukaan
yang kasar, maka permukaan granit diolah dengan
mesin pembakar.

3.

Pemotongan lembaran granit
Setelah melalui pemolesan atau pembakaran,
lembaran granit dipotong dalam ukuran tertentu
atau sesuai pesanan. Pemotongan ini dikerjakan
dengan mesin potong terkomputerisasi yang
menjamin ketepatan ukuran dan sudut-sudut yang
sangat tinggi.

4.

Pemolesan tepi
Bila diinginkan, untuk aplikasi tertentu, tepitepi lembaran granit dapat dibentuk profil dan
dipoles dengan mesin khusus.

C.

Unsur-unsur Biaya Produksi

Harga pokok produksi terbentuk dari penjumlahan
biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya produksi
merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam
pengolahan bahan baku granit mentah menjadi produk
jadi. Contoh biaya produksi, biaya bahan baku, biaya
tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik sedangkan
biaya non pabrik adalah biaya-biaya yang dikeluarkan
untuk kegiatan produksi tetapi untuk kegiatan-kegiatan
diluar kegiatan produksi yang sifatnya menunjang
kegiatan produksi misalnya biaya administrasi dan umum
dan biaya pemasaran. Dalam menghitung biaya produksi
maupun biaya non produksi, kita harus mengetahui dan
mengikuti proses pengolahan bahan baku jadi, karena
dalam setiap tahap produksi akan terlihat besarnya biaya
yang kemudian dapat dicatat dan diklasifikasikan.
Adapun
biaya-biaya
yang
perusahaan adalah sebagai berikut :

dikeluarkan

oleh

Biaya Bahan Baku
o Granit
o Sewa Tanah
o Biaya Pekerja Penambang
o Biaya Pekerja Harian
o Biaya Pengangkutan
Biaya Overhead Tetap
o Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung
o Biaya Penyusutan Kendaraan
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Biaya Non Produksi terdiri dari
o Biaya Administrasi dan Umum
o Biaya Pemasaran

Biaya Produksi tersebut diatas merupakan biaya
produksi granit dengan kapasitas 192.000 m2 per tahun.
D. Penentuan Harga Pokok Produksi
Harga pokok produksi ditentukan menggunakan metode harga pokok proses (Process Cost Method). Dalam
metode ini biaya produksi dikumpulkan untuk periode
tertentu. Harga pokok per satuan produk dihitung dengan
cara membagi total biaya produksi periode tersebut
dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam
periode yang bersangkutan.

Biaya Bahan Baku
Granit
Sewa Tanah
Biaya perizinan
Biaya Pekerja Tambang
Biaya Pekerja Harian
Biaya Pengangkutan
Total Biaya Bahan Baku

2.860.900.000,785.700.000,12.000.000,564.034.976,700.100.000,420.045.325,5.342.780.301,-

Biaya Overhead Pabrik Tetap

PT Intinusa Selareksa dalam pelaksanaan produksinya
menggunakan metode harga pokok proses berdasarkan
full costing, yaitu metode penentuan harga pokok
produksi yang memperhitungkan semua unsur-unsur biaya
produksi ke dalam pokok produksi, yang terdiri dari
bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya
overhead pabrik, baik berperilaku variabel maupun
tetap.

Biaya
Biaya
Biaya
Biaya

Tenaga Kerja Tidak Langsung
Telepon dan Listrik
Penyusutan Kendaraan
Produksi Tidak Langsung
Total Biaya Overhead Pabrik

Tetap
Biaya Overhead Pabrik Variabel
Biaya Upah Lembur Karyawan Pabrik

819.670.984,57.100.000,1.100.938.920,2.700.106.257,4.677.816.161,986.363.719,11.006.960.181,-

Total Biaya Produksi

Biaya Produksi dengan kapasitas 192.000 m2 pada
tahun 2003 diuraikan dibawah ini

Biaya Non Produksi terdiri dari
1.

2.

Biaya Pemasaran
Promosi
Pengiriman
Proyek
Transfortasi dan Perjalanan Dinas
Gaji dan Tunjangan
Penyusutan
Penyisihan Piutang Ragu-ragu
Lain-lain
Total Biaya Pemasaran
Biaya Administrasi dan Umum

150.139.922,26.625.314,335.219.221,176.687.905,895.296.133,60.815.995,40.246.629,228.796.961,1.913.828.080,-

o

Gaji dan Tunjangan

o

Transfortasi

1.207.231.224,dan

Perjalanan

411.270.758,104.864.289,-

o

Penyusutan

81.325.871,-

o

Jasa Profesional

60.533.380,-

o

Iuran dan Sumbangan

54.215.320,-

o

Administrasi Bank

51.737.374,-

o

Alat Tulis Kantor

49.979.250,-

o

Administrasi

42.288.712,-

Perusahaan

Publik

37.685.155,-

o

Listrik dan Air

31.929.012,-

o

Komunikasi

22.308.660,-

o

Pemeliharaan
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Perbaikan

9.548.600,-

o

Makan dan Minum

o

Penelitian

42.578.221,dan

Pengembangan

2.221.029.876,4.134.857.956,-

o

Bonus dan Gratifikasi

o

Lain-lain

15.141.818.137,-

Total Biaya Administrasi dan Umum
Total Biaya Non Produksi
Total Biaya Keseluruhan
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Biaya Produksi dengan kapasitas
192.000 m2 pada tahun 2003 diuraikan
dibawah ini :

>50 tahun
Total

2

4,44

45

100,00

Sumber (Source): Data Primer (Primay Data), 2003

Dari tabel 2 terlihat bahwa mayoritas nasabah
adalah berumur 41-50 tahun (57.78 %), kemudian diikuti
31-40 tahun (26.67 %). Kurang dari 30 tahun (11.11 %)
dan di atas 50 tahun (4.44 %). Data di atas menunjukkan
bahwa konsumen didominasi oleh usia produktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
D. Gambaran
Responden

Umum

Lamanya menjadi nasabah
disajikan pada Tabel 3 berikut.

Jenis pekerjaan responden disajikan pada Tabel 1
berikut.

Orang
(People)

%

Pelajar/mahasiswa
Wiraswasta
Profesional
Karyawan, PNS
Pensiunan

4
22
8
10
1

8,89
48.89
17.78
22.22
2.22

Jumlah

45

100.00

< 5 tahun
> 5 tahun

12
33

26,67
73,33

Total

45

100,00

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa
73,33 % responden telah menjadi nasabah BRI Cabang
Bogor lebih dari 5 tahun, dan 26,67 % telah menjadi
nasabah BRI Cabang Bogor kurang dari 5 tahun.

Dari Tabel 1 terlihat bahwa sebagian besar nasabah
adalah wiraswasta (48,89%), kemudian karyawan swasta/
negeri (22,22%), profesional (17.78%), mahasiswa/
pelajar (8,89 %) dan pensiunan (2,22 %).

E.
1.

Gambaran umum usia responden disajikan pada
Tabel 2 berikut:

Analisis Data

Perkembangan Tabungan, Deposito dan Giro pada
BRI Cabang Bogor

Tabungan, Deposito dan Giro merupakan simpanan
masyarakat yang berperan sebagai sumber dana bagi PT
Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang Bogor.
a. Tabungan

Tabel (Table) 2. Tingkat Usia Responden
(Respondent’s Level of Age)
Orang
(People)

< 30 Tahun
31 s/d 40 tahun
41 s/d 50 tahun

Bogor

Sumber (Source): Data Primer (Primay Data), 2003

Sumber (Source): Data Primer (Primay Data), 2003

Usia
(Age)

Cabang

Tabel (Table) 3. Lama Responden menjadi Nasabah BRI Cabang
Bogor
(The Lenght of Respondents as BRI’s Costumers)
Jangka Waktu
Orang
%
(Duration)
(People)

Tabel (Table) 1. Jenis Pekerjaan Responden (Respondent’s
Occupations)
Jenis Pekerjaan
(Type of Occupation)

BRI

%

5
12
26

Perkembangan tabungan pada BRI Cabang Bogor
disajikan pada Tabel 4 berikut.

11,11
26,67
57,78

Tabel (Table) 4. Perkembangan Tabungan, pada BRI Cabang Bogor Tahun 1998 s/d 2002
(Development of Saving at BRI Cabang Bogor 1998 – 2000)
Tahun (Year)
1998
1999
2000
2001
2002

Jumlah Tabungan (Value of Saving)
(Rp Juta/million)
Simaskot
Simpedes
Total
23.952
32.048
39.530
37.878
42.756

186.739
115.456
141.270
225.411
242.916

Rata2

210.691
147.504
180.800
263.289
285.672

Pertumbuhan (Growth) (%)
Simaskot

Simpedes

Total

33,8
23,4
-4,2
12,9

-38,2
22,4
59,6
7,8

-29,9
22,6
45,6
8,5

16,5

12,9

11,7

Sumber (Source): Neraca PT BRI Cabang Bogor (Financial Statement of PT BRI Cabang Bogor) (diolah) (Processed)
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Pada tahun 1998 jumlah tabungan Simaskot
adalah Rp 23.952 juta, dan tahun 2002 mencapai Rp
42.756 juta. Tahun 2001 terjadi penurunan sebesar
4,18 %. Namun secara keseluruhan tabungan
simaskot memiliki trend pertumbuhan dengan ratarata 16,46 % per tahun.

Gambar (Figure) 2.
Perkembangan Simaskot dan Simpedes pada BRI Cabang Bogor
Tahun 1998-2002 (Rp juta)
(Development of Simaskot and Simpedes at BRI Cabang Bogor
1998 – 2002 (in million rupiah)

Perkembangan tabungan Simpedes (simpanan
pedesaan) bersifat fluktuatif. Tahun 1998 jumlah
Simpedes adalah Rp 186.739 juta. Tahun 1999
menurun 38.17 % menjadi Rp 115.456 juta, kemudian
meningkat 22,36 % (2000) menjadi Rp 141.270 juta.
Peningkatan pesat terjadi pada tahun 2001 yakni
59.56 %, sedangkan tahun 2002 tingkat pertumbuhan
adalah 7.77 %. Secara umum Simpedes memiliki
trend pertumbuhan yang positif yakni 12,88 % per
tahun.

Pada gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa
jumlah tabungan Simpedes lebih besar dibandingkan
dengan tabungan Simaskot, dengan rata-rata
proporsi Simpedes 83.14 % dan Simaskot sebesar
16.86 %.
Sedangkan perkembangan nasabah pada BRI
Cabang Bogor pada kurun lima tahun terakhir
disajikan pada Tabel 5 berikut

Total Simaskot dan Simpedes pada tahun 1998
adalah Rp 210.7 milyar, dan tahun 2002 mencapai Rp
285,7 milyar. Secara keseluruhan pertumbuhan ratarata mencapai 11,68 % per tahun.
Secara grafis perkembangan tersebut dapat
dilihat pada Gambar berikut.
300000
250000

(Rp juta)

200000
150000
100000
50000
0
1998

1999

2000

Simaskot

2001

2002

Simpedes

Tabel (Table) 5. Perkembangan Jumlah Nasabah Tabungan, pada BRI Cabang Bogor Tahun 1998 s/d 2002
(Development of the number of saving customer at BRI Cabang Bogor 1998 – 2002)
Tahun
(Year)
1998
1999
2000
2001
2002

Jumlah Nasabah (Number of Customer) (orang/people)
Simaskot
Simpedes
Total
31.691
161.945
193.636
35.064
199.205
234.269
38.131
211.172
249.303
35.999
330.334
366.333
40.426
367.756
408.182

Pertumbuhan (Growth) (%)
Simaskot
Simpedes
Total

Rata

10,6
8,8
-5,6
12,3

23,0
6,0
56,4
11,3

21,0
6,4
46,9
11,4

6,5

24,2

21,4

Sumber (Source): Neraca PT BRI Cabang Bogor (Financial Statement of PT BRI Cabang Bogor) (diolah) (Processed)

Tahun 1998 jumlah nasabah Simaskot adalah
31.691 orang, dan tahun 2002 sebesar 40.426 orang.
Rata-rata pertumbuhan nasabah Simaskot pada BRI
Cabang Bogor adalah 6,52 % per tahun.
Perkembangan nasabah Simpedes juga bertumbuh
sebesar 24,19 % per tahun.
Data di atas menunjukkan bahwa nasabah
Simpedes lebih besar dibandingkan dengan nasabah
Simaskot. Prosentase rata-rata nasabah Simpedes
adalah 87.50 %, sedangkan Simaskot 12.50 %.

8

Rata-rata pertumbuhan (growth) nasabah
Simpedes lebih besar dibandingkan dengan Simaskot,
yakni masing-masing 24,19 % dan 21,44 % per tahun.
Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan nasabah
penabung pada BRI Cabang Bogor adalah 21,44 % per
tahun.
b.

Giro dan Deposito
Perkembangan giro dan deposito pada BRI
Cabang Bogor disajikan pada Tabel 6 berikut.
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Tabel (Table) 6. Perkembangan Giro dan Deposito, pada BRI Cabang Bogor Tahun 1998 s/d 2002
(Development of Giro and Deposito at BRI Cabang Bogor 1998 – 2002)
Tahun
(Year)
1998
1999
2000
2001
2002

Jumlah (Value) (Rp juta/million)

Pertumbuhan (Growth) (%)

Giro

Deposito

Total

Giro

Deposito

Total

747
1357
1061
460
257

106.025
77.681
60.729
53.03
54.762

853.025
1434.681
1121.729
513.03
311.762

81.66
-21.81
-56.64
-44.13

-26.73
-21.82
-12.68
3.27

68.19
-21.81
-54.26
-39.23

-10.23

-14.49

-11.78

Rata

Sumber (Source): Neraca PT BRI Cabang Bogor (Financial Statement of PT BRI Cabang Bogor) (diolah) (Processed)

Pada Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa jumlah Giro
tahun 1998 adalah Rp 747 juta, Perkembangan Giro pada
BRI Cabang Bogor cenderung berfluktuasi, dimana pada
tahun 1999 jumlah Giro bertumbuh sebesar 84.66 %
menjadi Rp 1.357 juta, kemudian cenderung menurun
dari tahun 2000 hingga 2002 dimana tahun 2000 menurun
sebesar 21,81 %, 2001 menurun sebesar 56,64 % dan
tahun 2002 menurun 44,13 %.

adalah Rp 106.025 juta, Pada tahun 1999 cenderung
menurun hingga 2001, pada tahun 1999 menurun sebesar
26,73 % menjadi Rp 77,681 juta, tahun 2000 menurun
21.82 %, tahun 2001 menurun sebesar 12.68 %, dan tahun
2002 mengalami peningkatan sebesar 3,27 %.

Secara umum Giro pada BRI Cabang Bogor cenderung
mengalami pertumbuhan yang negatif dengan tingkat
penurunan rata-rata 10,23 % per tahun.

Perkembangan Giro dan Deposito dalam lima tahun
terakhir pada BRI Cabang Bogor cenderung menurun. Hal
ini tidak terlepas dari perkembangan jumlah nasabah
Giro dan nasabah yang mendepositokan uangnya pada BRI
Cabang Bogor, sebagaimana disajikan pada Tabel 7
berikut.

Perkembangan Deposito pada BRI Cabang Bogor
tahun 1998 hingga 2002 juga cenderung menurun secara
fluktuatif. Tahun 1998 jumlah Deposito BRI Cabang Bogor

Secara umum Deposito pada BRI Cabang Bogor
cenderung mengalami pertumbuhan yang negatif dengan
tingkat penurunan rata-rata sebesar 14,49 % per tahun.

Tabel (Table) 7. Perkembangan Jumlah Nasabah Giro dan Deposito BRI Cabang Bogor Tahun 1998 s/d 2002
(Development of the number of giro and deposito customer at BRI Cabang Bogor 1998 – 2002)
Tahun
(Year)
1998
1999
2000
2001
2002
Rataan

Jumlah Nasabah (number of customer) (orang/people)
Giro
Deposito
Total
859
13143
14002
1425
8466
9891
1168
5501
6669
1098
4359
5457
1095
3909
5004

Giro

Pertumbuhan (Growth) (%)
Deposito
Total
-35.59
-35.02
-20.76
-10.32
-25.42

-18.04
-5.99
-0.27
-8.10

-29.36
-32.58
-18.17
-8.30
-22.10

Sumber (Source): Neraca PT BRI Cabang Bogor (Financial Statement of PT BRI Cabang Bogor) (diolah) (Processed)

Perkembangan nasabah Deposito juga mengalami
pertumbuhan negatif dalam lima tahun terakhir, yakni
25,42 % per tahun.
Laju penurunan nasabah Deposito jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan nasabah giro. Salah satu faktor
yang mempengaruhi hal tersebut adalah tingkat suku
bunga yang rendah dan tidak merangsang nasabah untuk
mendepositokan uangnya pada BRI Cabang Bogor.
Penurunan nasabah di atas merupakan faktor yang
berpengaruh langsung terhadap penurunan Giro maupun
Deposito pada BRI Cabang Bogor.
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Secara grafis perkembangan jumlah Giro dan
Deposito pada BRI Cabang Bogor disajikan pada Gambar 3
berikut.
1600
1400
1200
(Rp juta)

Pada tahun 1998 jumlah nasabah Giro adalah 859
orang, dan pada tahun 1999 meningkat sebesar 65,89 %,
namun tahun 2000 hingga tahun 2002 jumlah nasabah
mengelami penurunan. Tahun 2000 menurun 18.04 %,
tahun 2001 menurun 5.99 % dan tahun 2002 menurun
0.27 %. Secara keseluruhan nasabah Giro pada BRI
Cabang Bogor mengalami trend pertumbuhan negatif
dengan rata-rata penurunan sebesar 8,10 % per tahun.

1000
800
600
400
200
0
1998

1999

2000
Giro
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Deposito

Gambar (Figure) 3.
Perkembangan Jumlah Giro dan Deposito pada BRI Cabang Bogor
Tahun 1998-2002 (Rp juta)
(Development of the number of Giro and Deposito at BRI
Cabang Bogor 1998 – 2002 (in million rupiah)
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5.

Tanggapan Responden atas Produk BRI Cabang
Bogor

Tanggapan responden atas produk BRI Cabang Bogor
disajikan pada Tabel 8 berikut.

Tabel (Table) 8. Tanggapan Responden terhadap Produk BRI Cabang Bogor
(The Responses of Respondents to the products provided by BRI Cabang Bogor)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tanggapan
(Responses)
Keamanan
ATM
Bunga
Prosedur
Pelayanan
Promosi
Lokasi Strategis
Kantor Cabang
Transportasi
Lokasi Aman

Mean

Skor Kinerja
(Performance Score)
4.64
2.63
2.87
2.69
2.51
2.76
4.62
3.60
3.11
2.93

Skor Kepentingan
(Importance Score)
4.82
4.31
4.56
3.89
3.91
4.20
4.51
3.60
4.20
3.80

3.24

4.18

Sumber (Source): Data Primer (Primay data), 2003
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Skor tanggapan nasabah terhadap faktor keamanan
pada BRI Cabang Bogor adalah 4,64, Skor tersebut
mengungkapkan bahwa BRI Cabang Bogor memiliki
tingkat keamanan yang sangat baik (mendekati 5), baik
dalam hal menabung, maupun membuka rekening Giro
dan menyimpan uang dalam bentuk Deposito.
Berdasarkan tingkat kepentingan, nasabah juga
memberikan skor yang tinggi, yakni 4,82. Artinya faktor
keamanan merupakan faktor penting bagi nasabah.
Peubah ATM (automatic teller machine) memiliki
skor 2.63. Nasabah cenderung kurang puas atas
terbatasnya jaringan ATM pada BRI Cabang Bogor.
Menurut responden penggunaan jaringan ATM bersama
(dengan bank lain) dinilai maha. Skor tingkat
kepentingan variabel ATM adalah 4,31 (penting), artinya
penyediaan jaringan ATM yang cukup penting untuk
menarik masyarakat menjadi nasabah di BRI Cabang
Bogor. Terbatasnya jaringan ATM antara lain disebabkan
oleh investasi ATM yang cukup mahal, dan sekitar 80 %
nasabah BRI adalah nasabah di pedesaan, sehingga
penambahan jaringan ATM khususnya di Kota relatif
terbatas.
Skor peubah bunga bank adalah 2,87 (cukup rendah).
Tanggapan nasabah adalah bahwa tingkat bunga pada BRI
Cabang Bogor relatif kurang menarik dibandingkan
dengan bank swasta lainnya. Skor tingkat kepentingan
adalah 4,56, artinya tingkat bunga merupakan hal yang
sangat penting untuk merangsang nasabah untuk
menyimpan uangnya pada BRI Cabang Bogor.
Prosedur dalam menabung memiliki skor 2.69 (cukup
baik). Nilai skor tersebut menunjukkan bahwa tingkat
pelayanan pada saat nasabah menabung masih perlu
ditingkatkan. Namun jika dibandingkan dengan peubah
keamanan dan ATM, tingkat kepentingan peubah
prosedural relatif kurang penting. Hal ini dicerminkan
oleh tingkat kepentingan yang relatif lebih rendah, yakni
3,89.
Prosedur pelayanan dalam Giro maupun Deposito
berada pada urutan yang paling rendah, yakni dengan
skor 2,51 (mendekati buruk). Nasabah menghendaki
pelayanan Giro yang baik– karena hal ini sangat terkait
dengan kepentingan bisnis nasabah. Data ini sekaligus
menjawab penurunan yang sangat tinggi nasabah Giro
dalam lima tahun terakhir. Tingkat kepentingan adalah
4,20 (penting), artinya responden menghendaki agar

manajemen BRI Cabang Bogor meningkatkan prosedur
pelayanan Giro.
Skor peubah promosi adalah 2,76, artinya promosi
BRI berada pada kategori cukup baik dengan tingkat
kepentingan 4,20. Oleh sebab itu, bentuk promosi yang
ditayangkan masih perlu mendapat perhatian, khususnya
dalam rangka menarik masyarakat menjadi nasabah BRI
Cabang Bogor.
Peubah lokasi BRI Cabang Bogor memiliki skor yang
tinggi (4,62) dan juga dengan tingkat kepentingan yang
tinggi 4,51. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi BRI Cabang
Bogor sudah cukup strategis. Dimana Kantor Cabang BRI
Cabang Bogor terletak pada pusat bisnis. Lokasi BRI
Cabang Bogor berada pada salah satu pusat pertumbuhan
ekonomi di kota Bogor, khususnya Pasar Anyar (Pasar
kebon kembang), dan lokasi ini mudah dijangkau oleh
masyarakat yang berdomisili di daerah Bogor Barat
(Darmaga ke Bogor) , Tanah Sareal, ogor Tengah dan
Bogor Selatan (Ciluar ke Bogor). Sehingga tanggapan
responden cukup positif dan baik atas lokasi BRI Cabang
Bogor.
Salah satu faktor yang cukup menarik adalah peubah
kantor cabang, dimana BRI Cabang Bogor disamping
sebagai salah satu kantor unit – juga sekaligus sebagai
Kantor Cabang (Kanca). Disamping itu BRI Cabang Bogor
memiliki beberapa kantor cabang pembantu (KCP),
antara lain: KCP Tajur, KCP Surya Kencana, KCP
Darmaga. Dengan demikian, lokasi BRI cukup tersebar
pada beberapa lokasi pusat bisnis atau pusat
perdagangan di Bogor. Hal ini tercermin dari jawaban
responden bahwa skor lokasi kantor cabang pembantu
berada di atas rata-rata, yakni 3,60.
Faktor transportasi dan keamanan lokasi memiliki
tingkat kinerja di bawah rata-rata namun berada pada
tingkat kepentingan yang tinggi. Oleh sebab itu,
manajemen BRI Cabang Bogor perlu memberikan
perhatian yang lebih besar atas kedua faktor ini untuk
menarik banyak masyarakat yang ingin menjadi nasabah
BRI Cabang Bogor.
Berdasarkan data di atas, maka tanggapan konsumen
atas produk BRI Cabang Bogor dapat digambarkan pada
Gambar 4 berikut.

Skor Tanggapan
Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 2 Volume 5, Oktober 2003

1
1

3.90

3.40

8

µ

2.90

Gambar (Figure) 4.
Tanggapan Responden atas Peubah Produk pada BRI Cabang Bogor
(Respondent’s responses on Product Variables at BRI Cabang Bogor)
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Skor rata-rata untuk tingkat kepentingan adalah
4,20, sedangkan skor rata-rata untuk masing-masing
peubah adalah 3,11. Berdasarkan data di atas,
tanggapan responden baik keadaan dan tingkat
kepentingan dapat dibagi atas 4 bagian, yakni sebagai
berikut:
a.

Kuadran I: star: baik dan penting
Peubah yang tergolong pada kuadran I adalah
- Keamanan (1),
- Lokasi strategis (7)
Kedua peubah ini merupakan keunggulan BRI
Cabang Bogor dan perlu tetap dipertahankan.

b.

Kuadran II: Cash Cow: kurang baik tetapi penting
Peubah yang tergolong kuadran II adalah:
- Bunga (3),
- ATM (2)
- Promosi (6) dan
- Transportasi (9)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut.
1.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bogor
memiliki
keunggulan
(strength)
dalam
hal
keamanan nasabah dan lokasi yang strategis. Hal ini
menunjukkan bahwa PT BRI merupakan salah bank
yang terpercaya. Hal ini antara lain didukung oleh
status BRI sebagai bank pemerintah (persero) dan
nasabah meraa terjamin jika menabung ke BRI
Cabang Bogor.

2.

Dari produk yang dihasilkan BRI diperoleh gambaran
bahwa BRI memiliki keunggulan pada segmen pasar
pada masyarakat pedesaan. Hal ini tercermin dari
besarnya proporsi nasabah Simpedes (87,5 %)
sedangkan proporsi nasabah simaskot adalah 12,5 %.
Disamping itu, juga didukung oleh trend
pertumbuhan nasabah yang cukup besar, yakni
dengan laju pertumbuhan rata-rata 24,19 % per
tahun.

3.

Faktor rendahnya pelayanan dan faktor suku bunga
serta fasilitas lainnya merupakan faktor yang
berpengaruh negatif terhadap perkembangan giro
dan deposito pada BRI Cabang Bogor.

4.

Faktor bunga, ATM, promosi dan transportasi
merupakan prioritas utama bagi pihak manajemen
BRI Cabang Bogor.

Kuadran II ini merupakan prioritas penting bagi
pihak manajemen BRI Cabang Bogor. Keempat
peubah tersebut merupakan faktor penting dalam
menarik minat masyarakat menjadi nasabah BRI
Cabang Bogor.
c.

Kuadran III: dog: kurang baik dan kurang penting
Peubah pada kuadran III adalah:
- Pelayanan (5)
- Prosedur (4)
- Lokasi yang aman (10)
Peubah ini perlu mendapat perhatian, karena
ketiga peubah ini tergolong faktor kelemahan yang
perlu dibenahi. Keluhan atau (complain) nasabah
umumnya adalah pada kuadran III ini. Oleh sebab
itu, pihak management BRI Cabang Bogor perlu
memperbaiki
peubah
tersebut
dalam
mempertahankan nasabahnya

d.

Kuadran IV: question mark: kurang penting tetapi
baik
Peubah pada kuadran IV adalah:
- Jumlah Cabang Pemasaran (8)
Peubah pada kuadran IV ini mengungkapkan
bahwa jumlah cabang (KCP) BRI di Bogor memiliki
keadaan
yang
baik,
dimana
pihak
BRI
menemepatkan sejumlah KCP ada tempat-tempat
strategis atau pusat bisnis. Seyogyanya peubah ini
akan tergolong penting, karena jumlah cabang
merupakan fasilitas yang mempermudah nasabah
berhubungan dengan pihak BRI. Namun responden
tidak melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang
sangat penting, sehingga hal ini menimbulkan tanda
tanya. Keadaan ini mencerminkan beberapa hal,
antara lain: masing-masing nasabah BRI memiliki
komunitas masing-masing, sehingga tidak terlalu
bergantung pada cabang lain, Disamping itu, hal ini
mencerminkan bahwa kantor cabang lain yang
seharusnya menjadi fasilitas tambahan bagi nasabah
ternyata tidak dapat berfungsi maksimal dalam
melayani kepentingan nasabah. Hal ini antara lain
disebabkan jaringan antar cabang belum on line
satu sama lain, sehingga peranan cabang lain tidak
memberikan pelayanan maksimal bagi nasabah.
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Rekomendasi
Berdasarkan uraian di atas, maka saran penelitian
ini antara lain adalah:
1. Agar pihak manajemen BRI Cabang Bogor
memberikan perhatian yang lebih besar atas suku
bunga, ATM, promosi dan transportasi.
2.

Promosi merupakan salah satu media yang efektif
dalam memperkenalkan produk BRI Cabang Bogor.
Bentuk promosi BRI Cabang Bogor cenderung
bersifat bias pedesaan, sehingga memberikan kesan
(image) bahwa BRI lebih identik dengan bank
pedesaan – meskipun dalam kenyataannya bukan
demikian. Oleh sebab itu, promosi BRI Cabang Bogor
perlu dioptimalkann untuk membangun image serta
merangsang masyarakat menjadi nasabah pada BRI
Cabang Bogor.

3.

Penurunan nasabah giro dan deposito aantara lain
disebabkan oleh rendahnya pelayanan yang sering
menimbulkan keluhan (complaint) bagi nasabah.
Oleh sebab itu, dalam upaya meningkatkan
pengumpulan dana dari masyarakat, maka
pelayanan BRI Cabang Bogor perlu ditingkatkan.
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