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BAB II 

KONSEP DASAR 

 

 

2.1.  Bank Digital 

 Kemunculan Bank digital di Indonesia dipicu oleh era startup dan fintech. 

Era startup dimulai dengan kemunculan layanan e-commerce, ride hailing, dan 

dompet digital. Contoh e-commerce adalah Tokopedia (2009) dan Bukalapak 

(2010). Contoh ride hailing adalah Gojek (2010) dan Grab (2014). Ovo (2017) dan 

Dana (2018) merupakan contoh startup di bidang dompet digital. 

Ketika fintech memasuki pasar, bank-bank besar mulai berpikir untuk 

memasuki pasar digital dengan mengadopsi teknologi. Bank tradisional mulai 

mengubah produk, menarik nasabah, mengoptimalkan operasinya menggunakan 

transformasi digital dengan cara menawarkan solusi digital yang inovatif dan 

kompetitif. Menurut riset yang dilakukan oleh PWC (Pricewaterhouse Coopers 

Indonesia, 2018) pada Juli 2018, penggunaan mobile banking berbasis aplikasi pada 

smartphone (86%) telah melebihi dari pemanfaatan bank berbasis fisik ATM 

(48%).  

 Platform digital yang diaplikasikan oleh bank konvensional pertama kali 

diinisiasi oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) pada tahun 2011. Aplikasi yang 

diluncurkan bernama OCTO Mobile. Pada saat itu aplikasi OCTO Mobile ini 

dilengkapi dengan fitur-fitur layanan dimana nasabah dapat melakukan transaksi 

secara langsung dari gawai. Layanan tersebut antara lain tabungan, transaksi dan 

investasi. Bank BTPN pada tahun 2016 menelurkan bank digital pertamanya Jenius 

yang dibentuk melalui anak usahanya. Jenius menawarkan berbagai kemudahan 

antara lain membuka akun baru tanpa perlu ke bank, verifikasi cukup melalui video 

call, memiliki fitur top up e-wallet (GoPay, OVO, LinkAja), fitur split pay yang 

berfungsi untuk mengubah transaksi menjadi cicilan, fitur tagih uang, dan 

sebagainya. Di tahun 2017 Bank DBS Indonesia meluncurkan produk aplikasi 

digitalnya yaitu Digibank. Bank UOB menyusul dengan aplikasi digital TMRW. 
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 Pada tahun 2019 mulai bermunculan bank digital lain, yaitu PT Bank Aladin 

Syariah (sebelumnya bernama PT Bank Net Indonesia), PT Bank Jago (sebelumnya 

PT Bank Artos Indonesia), PT Bank Neo Commerce (sebelumnya Bank Yudha 

Bhakti), dan Bank Digital BCA (sebelumnya PT Bank Royal Indonesia). Menyusul 

yang teranyar di tahun 2022 adalah Allo Bank (sebelumnya Bank Harda 

Internasional).  

Menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Nomor 12/POJK.03/2021 

tentang Bank Umum, Bank Digital dapat  didefinisikan sebagai bank berbadan 

hukum Indonesia (BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha 

terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat, atau 

menggunakan kantor fisik yang terbatas (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Pada pasal 

23 disebutkan bahwa Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) dapat beroperasi 

sebagai bank digital  Bank digital dapat beroperasi melalui pendirian bank BHI baru 

sebagai Bank Digital atau merupakan transformasi dari Bank BHI existing menjadi 

Bank Digital. Pada pendirian bank BHI baru sebagai Bank Digital, OJK 

mewajibkan investor menyediakan modal inti minimal 10 triliun rupiah. 

2.2.  Kondisi Persaingan 

Melihat begitu ketatnya persaingan di sektor keuangan, maka model analisa 

bisnis Porter dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

kekuatan kompetitif suatu industri. Model analisis bisnis Porter dapat membantu 

mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan industri dari lingkungan eksternal 

perusahaan tersebut dan dapat diaplikasikan pada berbagai industri untuk  

mengetahui tingkat persaingan dalam industri tersebut. Dengan mengetahui tingkat 

persaingan diharapkan dapat merumuskan strategi yang tepat. Berikut adalah 

kelima Kekuatan menurut Michael Porter (Porter, 1996): 
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Gambar 1. Model kompetisi 5 kekuatan Porter 

1. Ancaman dari pendatang baru (Threat of New entrants) 

Kekuatan ini menentukan seberapa mudah untuk masuk ke industri 

tertentu. Apabila industri bisa mendapatkan profit yang tinggi dengan 

sedikit hambatan maka banyak pesaing akan muncul. Semakin banyak 

kompetitor pada pasar yang sama maka profit akan menurun, namun 

semakin tinggi hambatan yang masuk bagi pendatang baru maka 

perusahaan akan diuntungkan. 

2. Daya tawar pemasok (Bargaining power of suppliers) 

Daya tawar pemasok yang kuat memungkinkan pemasok untuk menjual 

bahan baku pada harga tinggi ataupun menjual bahan baku yang 

berkualitas rendah kepada pembeli. Keuntungan perusahaan akan 

menjadi lebih rendah karena memerlukan biaya yang tinggi untuk 

membeli bahan baku yang berkualitas tinggi, sebaliknya semakin 

rendah daya tawar pemasok maka akan semakin tinggi pula keuntungan 

perusahaan.  

Pelaksanaan digitalisasi bank dibutuhkan jaringan telekomunikasi yang 

luas hingga ke daerah-daerah terpencil. Kerja sama pengadaan teknologi 

dengan pihak ketiga atau pemasok merupakan hal yang sangat penting. 

OJK dan Bank Indonesia menyarankan bank-bank di Indonesia untuk 

bekerja sama dengan penyedia teknologi informasi untuk menciptakan 

stabilitas, mengembangkan inovasi dan keamanan. Penyedia layanan 

infrastruktur yang handal seperti internet, data center, cloud, security 
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hingga teknisi yang memiliki sertifikasi tingkat internasional menjadi 

hal yang utama bagi industri bank digital.  

Pemasok berusaha untuk menawarkan produk yang memberikan 

keamanan siber yang tinggi dan tawaran pengelolaan data dan privasi 

yang aman, menghemat waktu dan biaya.  

Selain itu bank digital bekerja sama dengan perusahaan berbasis 

teknologi untuk membangun ekosistemnya. Contohnya: marketplace e-

commerce, marketplace jasa yaitu platform ride-hailing, food delivery 

dan aplikasi sejenis lainnya, dompet digital (e-wallet) dan para pemasok 

perusahaan teknologi yang bergerak di bidang enabler UMKM. 

3. Daya Tawar pembeli (Bargaining power of buyers) 

Daya tawar untuk menilai kekuatan penawaran dari pembeli atau 

konsumen. Semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menuntut harga 

yang rendah ataupun kualitas produk yang tinggi maka semakin rendah 

profit yang didapatkan oleh perusahaan. Perusahaan memerlukan biaya 

yang tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. 

Semakin rendah daya tawar pembeli maka akan semakin 

menguntungkan perusahaan. Daya tawar pembeli tinggi jika jumlah 

produk pengganti banyak. 

4. Ancaman produk pengganti (Threat of substitutes) 

Hambatan bagi produk pengganti terjadi jika pembeli mendapatkan 

produk pengganti yang lebih murah, atau produk pengganti memiliki 

kualitas lebih baik dengan biaya yang rendah. Dengan sedikitnya jumlah 

produk pengganti yang ada di pasar perusahaan akan diuntungkan. 

Pada industri perbankan, ancaman dimungkinkan berasal dari Fintech 

(financial technology) payment, perusahaan pemula (startup) dan 

fintech lending.  

5. Tingkat persaingan dengan kompetitor (Rivalry among existing 

competitors) 

Tingkat persaingan dengan kompetitor adalah penentu utama. 

Perusahaan akan semakin diuntungkan jika posisi perusahaan kuat dan 

tingkat persaingan di pasar yang sama tersebut rendah. Persaingan 
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semakin ketat jika banyak pesaing yang merebut pasar yang sama. 

Perusahaan harus bersaing secara agresif untuk mendapatkan pasar yang 

besar. 

Rivalitas pada industri bank digital bertujuan untuk mendapatkan 

pangsa pasar. Strategi yang digunakan untuk merebut pasar seperti 

pengenalan produk, inovasi produk, persaingan iklan, persaingan 

kualitas dan peningkatan layanan pelanggan.  

2.3.  Strategic Group 

Langkah selanjutnya setelah model analisa Porter adalah konsep analisa 

strategic group yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis struktur 

dalam industri. Strategic Group terdiri dari beberapa industri dengan pendekatan 

persaingan dan posisi pasar yang serupa (Thompson, Peteraf, Gamble, & 

Strickland, 2022). Perusahaan dalam strategic group yang sama dapat menyerupai 

satu sama lain, memiliki kualitas yang sama, dan bersaing di wilayah geografis 

yang sama. Thompson, Peteraf, Gamble & Strickland mengemukakan beberapa 

langkah dalam menyusun analisis strategic group map yang dikembangkan oleh 

Porter, yaitu: 

1. Mengidentifikasi karakteristik persaingan yang membedakan beberapa 

perusahaan dalam industri perbankan digital. Variabel khas yang lazim 

digunakan misalnya kualitas dan rentang harga (tinggi, sedang dan 

rendah), cakupan geografis, luasnya lini produk (luas dan sempit dan 

derajat diversifikasi (tidak ada, beberapa, cukup). 

2. Mengidentifikasi pesaing dan strategic group pada industri. 

Menempatkan yang menyerupai satu sama lain dalam strategic group 

yang sama.  

3. Dimensi peta disusun dengan memilih dua karakteristik yang paling 

menarik sebagai dua kemungkinan dimensi. 

4.  Menggambarkan peta dengan menempatkan letak setiap kelompok 

pada peta tersebut dalam bentuk lingkaran. Menjelaskan peta secara 

umum dan menjelaskan alasan penempatan setiap kelompok.  

5. Melakukan analisa berdasarkan peta.  
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2.4. Strategic Group Map 

Langkah yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pemetaan strategic 

group yaitu (Thompson et al., 2022):  

1. Dua variabel yang dipilih antara sumbu X dan Y tidak diperbolehkan 

berkorelasi erat. 

2. Variabel yang dipilih untuk sumbu X harus merefleksikan perbedaan yang 

penting atau besar mengenai bagaimana pesaing memposisikan diri mereka 

untuk bersaing dan sebaran lokasi persaingan sehingga dapat memposisikan 

secara berbeda. 

3. Variabel yang digunakan untuk sumbu X tidak harus kuantitatif. 

4. Menggambarkan ukuran lingkaran yang proporsional terhadap gabungan 

perusahaan yang ada dalam satu strategic group map sehingga 

mencerminkan ukuran relatif dari setiap kelompok strategis. 

5. Apabila terdapat lebih dari dua variabel kompetitif maka dapat dibuat 

beberapa pemetaan untuk lebih menggambarkan posisi kompetitif pada 

struktur industri tersebut. 

Ilustrasi dalam bentuk matrik: 

      
Agresif 

         

Moderat          

          

Konservatif         
 

Agresif 
 Moderat Konservati  

Gambar 2. Matrik pemetaan strategic group 

2.5.  Kinerja akuntansi 

Kinerja akuntansi merupakan kemampuan perusahaan dalam upayanya 

mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara 
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efisien dan efektif. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 1995), kinerja akutansi 

perusahaan dapat diukur dengan menganalisis laporan keuangan.  

Suatu bank akan dikatakan sehat jika memiliki modalan yang kuat, modal 

digunakan untuk menjalankan operasional dan digunakan untuk menjamin aset-aset 

yang bermasalah. Dengan banyaknya modal yang dimiliki maka penyaluran kredit 

juga akan mengalami peningkatan. Rasio akuntansi yang digunakan yaitu Capital 

Adequacy Ratio (CAR). Rasio CAR menunjukkan kemampuan bank menggunakan 

modalnya sendiri untuk menutup penurunan aktiva karena terjadinya kerugian atas 

penggunaan aktiva tersebut. Nilai CAR diperoleh dengan membandingkan antara 

modal sendiri dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). ATMR adalah 

jumlah masing-masing aset atau aktiva setelah dikalikan dengan bobot masing-

masing resiko pada aset tersebut. Risiko aset antara lain adalah utang. Semakin 

kecil utang maka nilai CAR akan semakin besar. Jumlah utang yang besar maka 

nilai CAR akan semakin kecil. Apabila nilai CAR suatu bank lebih besar atau sama 

dengan 8% maka kondisi keuangan bank dapat dikatakan sehat. 

Aspek kualitas aset pada suatu bank dilihat dari performing loan. 

Performing loan adalah kondisi pinjaman dimana debitur gagal melakukan 

pembayaran yang telah dijadwalkan untuk jangka waktu tertentu. Status kredit 

dikategorikan NPL apabila kondisi pinjaman yang pembayarannya terlambat 

kurang dari 90 hari, tetapi pemberi pinjaman bank tidak memiliki kepercayaan 

terhadap debitur. Termasuk di dalamnya kondisi pinjaman yang jatuh tempo dan 

sebagian dari pinjaman tersebut belum dilunasi. Tingginya prosentase NPL dalam 

suatu bank menjadi salah satu penyebab bank mengalami kesulitan dalam 

menyalurkan kembali kredit. Setiap bank memiliki keharusan menjaga prosentase 

NPL di bawah 5%. Semakin tinggi NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang 

ditanggung oleh pihak bank. 

Bank yang memiliki kinerja akuntasi yang sehat apabila mampu 

memperoleh laba. Pengukuran dari aspek pendapatan dapat menggunakan rasio 

Return on Asset (ROA), yaitu dengan membandingkan laba bersih yang dicapai 

dengan total aktiva yang dimiliki bank tersebut.  

Aspek likuiditas adalah kemampuan bank membayar utangnya terutama 

utang jangka pendek. Semakin mampu suatu bank membayar utangnya maka bank 
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tersebut diaktakan semakin likuid. Pengukuran akuntansi yang digunakan adalah 

Loan Deposit Ratio (LDR). Nilai LDR yang semakin tinggi menunjukkan tingkat 

likuiditas yang semakin rendah, karena jumlah utang semakin besar sehingga 

jumlah dana yang diperlukan untuk membayar utang juga semakin besar. Semakin 

kecil nilai LDR menunjukkan bank semakin likuid.  
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