
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Menurut Laporan Digital 2022 Global Overview Report yang dibuat oleh 

Hootsuite We Are Social, perkembangan digital pada awal tahun 2022 

menunjukkan kenaikan yang berarti jika dibandingkan dengan tahun 2021  (Kemp, 

2022). Terjadi kenaikan sebesar kurang lebih 13 juta pengguna telepon seluler atau 

3,6% dan kenaikan sebesar kurang lebih sekitar 2,1 juta pengguna internet atau 1%. 

Penetrasi penggunaan internet tersebut sebanyak 28,8% adalah untuk akses 

perbankan, investasi atau laman asuransi melalui telepon genggam, sebanyak 

21,6% adalah untuk akses jasa pembayaran mobile (contohnya apple pay, samsung 

pay). Sementara sebanyak 16,4% adalah penggunaan investasi kripto.  

Sementara itu berkenaan pemanfaatan untuk akses  perbankan, hasil 

penelitian yang dilakukan oleh McKinsey (McKinsey&Company, 2019) di tahun 

2017 terhadap perbankan di Indonesia menunjukkan adanya pergantian ke arah 

digitalisasi yang cukup berarti. Survey yang dilakukan sejak tahun 1998 melibatkan 

17.000 responden di wilayah Asia, memperlihatkan adanya kenaikan penetrasi 

digital sebesar 1,6 kali dibandingkan tahun 2014. Perkembangan penggunaan 

telepon pintar, internet, e-commerce, teknologi finansial (fintech) dan digitalisasi 

lainnya semakin mendorong perbankan untuk memanfaatkan perkembangan pasar. 

Hasil survey juga menyebutkan tiga aspek yang berperan untuk memperkuat 

perbankan Indonesia. Pertama, yaitu keanekaragam hubungan perbankan, kedua 

adalah keterbukaan yang tinggi terhadap perbankan digital dan yang ketiga adalah 

adanya konsumen yang aktif secara digital akan lebih berharga. Persentase 

konsumen perbankan Indonesia yang aktif secara digital telah tumbuh 2,5 kali sejak 

tahun 2014. Pengguna akses digital dalam perbankan mencapai 32% dari total 

populasi bank di Indonesia di tahun 2017.   

Kemunculan pandemi COVID 19 sejak  awal tahun 2020 selain membawa 

dampak negatif pertumbuhan ekononomi dunia, termasuk Indonesia, tetapi juga   

mendorong perubahan pola kehidupan masyarakat melalui transformasi digital.  

Situasi pembatasan mobilitas membuat masyarakat menilai bahwa layanan 
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keuangan konvensional kurang efisien (Bank Indonesia, 2021). Masyarakat 

semakin intens menggunakan teknologi seiring dengan semakin banyak 

bermunculan automasi  di industri perbankan sehingga tidak mengherankan bank 

semakin berlomba-lomba untuk masuk ke ranah digital.  

Pada tahun 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK ) mengeluarkan peraturan 

Nomor 12/PJOK.03/2021 tentang Bank Umum yang antara lain menjelaskan 

pengertian Bank Digital, yaitu bank yang saat ini telah melakukan digitalisasi 

produk dan layanan ataupun melalui pendirian bank baru yang langsung berstatus 

full digital banking. Persyaratan modal diatur sebesar Rp 10 triliun untuk 

mendirikan bank baru baik dengan model bisnis bank tradisional maupun pendirian 

bank baru yang digital penuh. Hal ini mendorong industri perbankan Indonesia 

beramai-ramai membuat atau bertransformasi menjadi bank digital. 

Keberadaan bank digital di Indonesia sudah beberapa tahun silam misalnya 

Jenius yang dibuat oleh Bank BTPN pada tahun 2016. Setelah peraturan OJK terbit, 

barulah beberapa bank di Indonesia semakin agresif mendirikan bank digital 

dengan menggandeng investor strategis. Contohnya: PT Bank Neo Commerce Tbk 

(dahulu PT Bank Yudha Bakti Tbk) mendirikan Bank Neo Commerce, PT Aladin 

Syariah Tbk dengan Bank Aladin Syariah, dan PT Bank Harda International Tbk 

meluncurkan bank digital yang terbarunya yaitu Allo Bank pada pertengahan tahun 

2022. 

Dengan tumbuhnya jumlah bank digital mengakibatkan bank-bank digital 

berusaha untuk meningkatkan pelayanannya dengan memunculkan inovasi baru, 

memberikan fasilitas-fasilitas baru, dan memberikan penawaran yang menarik. Hal 

ini tidak dapat dielakkan akan  menimbulkan persaingan diantara bank digital 

menjadi yang semakin ketat. Salah satu bentuk persaingan bank digital misalnya 

dalam hal mencari nasabah baru melalui penawaran suku bunga deposito yang 

tinggi jauh diatas yang ditawarkan bank konvensional. Misalnya, PT Bank Neo 

Commerce Tbk dengan Bank Neo Commerce-nya memberikan penawaran bunga 

simpanan sebesar 0,5% – 1,5% dan bunga deposito sebesar 6-8 %. Selain itu, 

aplikasi Allo Bank yang merupakan bagian dari bisnis CT Corp menyediakan 

berbagai layanan yang menyasar milenial dan UMKM, seperti Pay Later dengan 
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instant approval dan Instant Cash. Instant Cash merupakan layanan pinjaman dan 

cicilan dengan limit hingga Rp 100 juta.  

Dengan  munculnya banyak bank digital, akan membawa perubahan peta 

persaingan bank digital. Oleh karena itu menarik dianalis bagaimana kondisi 

persaingan  industri bank digital yang terkini. Untuk menganalisis kondisi 

persaingan tersebut, pendekatan yang digunakan adalah  Model kekuatan 

persaingan Porter (Porter Five Force). Model ini mengidentifikasi keunggulan 

kompetitif dengan menggunakan lima sumber utama persaingan, yaitu kekuatan 

tawar menawar pemasok, daya tawar pembeli, ancaman pendatang baru, ancaman 

pengganti dan persaingan dalam industri.  

Penelitian sebelumnya yang pernah menggunakan kekuatan persaingan 

Porter di  industri perbankan, antara lain  Hasan (2011) pada industri perbankan 

syariah. Kemudian Mehjabeen (2018), menggunakan pendekatan tersebut untuk 

menganalisis kondisi persaingan industri perbankan di Bangladesh dan Min, 

Geschke, & Fritschi (2019) meneliti  perkembangan bank digital di Swiss dan sesuai 

model Porter. 

Selain kondisi persaingan pada level industri, nampaknya menarik juga 

dianalisis dari segi posisi relatif persaingan masing-masing bank digital sehingga 

dapat diketahui apakah pada industri bank digital didominasi oleh bank tertentu saja 

yang dapat mendikte pasar atau masing-masing memiliki kekuatan yang relatif 

sama.  Posisi pasar tersebut akan kemungkinan akan  berdampak  pada kinerja 

akuntasi bank digital. Bank yang yang memiliki posisi market leader atau dominan 

di pasar, misalnya dari segi size  kemungkinan akan memiliki kinerja akuntasi yang 

lebih lebih baik dibandingkan bank digital lainnya.  

Pedoman yang sering digunakan untuk mengevaluasi kondisi kinerja 

akuntansi suatu perusahaan adalah rasio. Pengukuran perusahaan berorientasi profit 

dapat digunakan analisis profitabilitas. Dapat dikatakan bahwa profitabilitas 

digunakan sebagai acuan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan untuk 

memperoleh laba dalam periode tertentu merupakan salah satu pengukuran bagi 

industri perbankan. Profitabilitas dapat dinilai menggunakan Return on Assets 

(ROA), Return on Equity (ROE), dan Biaya Operasional per Pendapatan 
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Operasional (BOPO).    ROA adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

earning dalam suatu operasi perusahaan. Perusahaan mengukur kemampuan dalam 

menghasilkan laba dari aset yang dimiliki sekaligus mengukur tingkat 

pengembalian atas investasi perusahaan (Sukamulja, 2021). Sedangkan rasio 

kecukupan modal pada bank menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) digunakan untuk mengetahui komposisi jumlah 

kredit dibandingkan dengan seluruh total dana yang diterima. Rasio LDR juga bisa 

disebut dengan rasio pinjaman atas simpanan. Kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan bunga bersih diperhitungkan 

menggunakan rasio Net Interest Margin (NIM).  

Dalam posisi persaingan, analisis kinerja akuntansi akan mempengaruhi 

pengambilan keputusan dan perumusan strategi menghadapi persaingan bagi 

perusahaan. Penilaian kinerja akuntansi menjadi penting bagi investor dalam 

rangka menilai apakah dana yang akan diinvestasikan akan memberikan 

keuntungan di masa depan.  

Perumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang tersebut adalah 

yang pertama (a) bagaimanakah kondisi persaingan pada sektor perbankan digital? 

Persoalan yang kedua adalah (b) bagaimanakah posisi persaingan masing-masing 

bank digital (BTPN Jenius, Allo Bank dan Bank Jago)? Permasalahan yang ketiga 

adalah (c) bagaimanakah hubungan antara posisi persaingan dan kinerja akutansi 

pada sektor perbankan digital? 

 Berdasarkan uraian di atas  dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini 

adalah  (a) untuk memperoleh gambaran bagaimana kondisi persaingan sektor 

perbankan digital (b) untuk mendeskripsikan  posisi persaingan masing-masing 

bank digital dan (c) mendeskripsikan apakah ada keterkaitan posisi persaingan dan 

kinerja akuntasi. Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan 

keberadaan bank digital yang merupakan konsekwensi dari revolusi industri 4.0, 

dimana pelayanan perbankan lebih mengandalkan artificial intelligence, khususnya 

dari perspektif pasar dan kinerja akuntasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

memberi masukan ke masyarakat berkenaan dengan penempatan aset untuk 

kepentingan investasi dan transaksi. Masyarakat  perlu mengetahui kinerja bank 
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yang akan dipilihnya, apakah telah memiliki kinerja yang baik dan akan 

memberikan keuntungan. Masyarakat dapat mencermati strategi apa yang diambil 

manajamen dalam hal ekspansi usahanya sehingga dapat dilihat prospeknya di masa 

depan.  
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