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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Bank Digital 

 Pada studi ini melibatkan tiga jenis bank digital yaitu Jenius BTPN, Bank 

Allo dan Bank Jago.  Dari ketiga bank tersebut, Jenius BTPN merupakan pelopor 

bank digital di Indonesia. Hal ini karena Jenius BTPN merilis aplikasi digital pada 

11 Agustus 2016. Ketiga bank digital tersebut berada dibawah pengelolaan grup 

perusahaan yang sudah go public.  

Sementara Bank Jago dan Allo Bank merupakan akuisisi dari bank 

konvensional yang telah lama berdiri kemudian diubah menjadi bank digital. Bank 

Jago berasal dari akuisisi PT Bank Artos, sementara Allo Bank berasal dari Bank 

Harda Indonesia.  Gambaran secara umum tiga bank digital nampak pada tabel 1 di 

bawah ini. 

Tabel 1. Gambaran Umum Bank Digital 

Nama 

Bank 

Berdiri Rilis Aplikasi 

Digital 

Pemilik Kode 

Emiten 

Jenius 

BTPN 

6 Oktober 

1959 

11 Agustus 

2016 

Sumitomo Mitsui 

Banking 

Corporation 

BTPN 

Bank Allo 21 Oktober 

1992 (Bank 

Arta Griya) 

30 Juni 2021 Mega Corpora BBHI 

Bank Jago 1 Mei 1992 April 2021 PT Metaformosis 

Ekosistem 

Indonesia, PT 

Dompet Karya 

Anak Bangsa & 

Wealth Track 

Technology Ltd 

ARTO 

Sumber: berbagai sumber 



 

18 
 

 Secara umum proses pembukaan rekening bank digital sangat mudah, cukup 

dengan mengunduh aplikasi, mengirimkan dokumen melalui aplikasi  dan proses 

verifikasi dokumen dilakukan melalui video call. Sama sekali tidak diperlukan tatap 

muka secara langsung antara calon nasabah dengan petugas bank.  

 Ketiga bank digital dalam penelitian ini berinovasi dengan membuat produk 

andalan masing-masing berikut dengan tawaran fitur-fitur khasnya. Jenius dari 

BTPN menawarkan produk tabungan personal dan bisnis sedangkan Bank Jago 

menawarkan produk tabungan personal dan tabungan syariah, dan Allo Bank 

menawarkan produk tabungan personal.  

 Jika dilihat dari fitur yang diberikan maka Jenius BTPN memberikan fitur 

yang paling beragam diantara dua bank digital lainnya, pembeda yang cukup 

menonjol adalah Jenius terkoneksi dengan sistem pembayaran internasional. Fitur 

ini belum ada di bank digital lainnya. Bank Jago memiliki kelebihan terintegrasi 

dengan ekosistem lain seperti GoTo, Bibit, Kredit Pintar dan Stockbit. Ekosistem 

bank Jago meliputi sektor transportasi, institusi keuangan, sistem pembayaran, 

perdagangan dan pasar modal. Allo Bank memiliki fitur yang sederhana namun 

memiliki pembeda yaitu pemberian kredit hingga Rp 100 juta dengan proses cepat. 

Ekosistem Allo Bank saat ini terintegrasi dengan aplikasi Bukalapak, Grab dan 

Traveloka. Gambaran fitur lebih detil dapat dicermati pada Tabel 2 

Tabel 2. Fitur Bank Digital 

Nama Bank Produk Fitur 

BTPN Jenius Tabungan 1. Flexi saver (tabungan bebas 
biaya) 

2. Dream saver (tabungan autodebit) 
3. Maxi saver (deposito berjangka) 

Investasi Reksa dana 

Kredit 1. Flexi Cash 
2. Kartu kredit 
3. Pay Later (mengatur 

pembayaran transaksi harian di 
bulan depan) 
 

Mata Uang Asing Transaksi dengan tujuh mata uang 

asing 

Bayar Tagihan 1. Cashtag (membuat nama 
rekening) 
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2. Pay Me (menagih uang) 
3. Split Bill (membagi tagihan) 

Dompet elektronik 

(e-wallet) 

1. Send it (kirim uang ke personal 
maupun grup sekaligus) 

2. E-wallet center 
Fitur Lainnya Card Center (mengatur kartu debit, 

limit transaksi dan blokir kartu) 
Allo Bank Tabungan Allo Prime (transaksi cardless) 

Investasi Deposito (tenor 1 bulan sampai 2 
tahun, dan bisa lebih dari satu) 

Kredit Pay Later & Instant Cash (limit 
hingga 100 juta). Tenor: 3 bulan, 6 
bulan dan 12 bulan. 

Dompet elektronik Allo Pay dan Allo Pay+ (top up, 
transfer, bayar tagihan dan transfer 
dana). Pembayaran online terhubung 
dengan aplikasi Bukalapak, Grab dan 
Traveloka. 

Bank Jago Tabungan Pockets (Kantong), dapat dibuat dan 
dihapus sesuai keperluan. Bisa untuk 
membuat transaksi bersama, 
misalnya dengan keluarga. 
Terkoneksi dengan aplikasi GoTo 

Investasi 1. Deposito 
2. Reksadana (terintegrasi dengan 

aplikasi Bibit) 
3. Saham (terintegrasi dengan 

aplikasi Stockbit) 
Kredit Kredit (terintegrasi dengan aplikasi 

Kredit Pintar). Maksimal kredit Rp 20 
juta, pembayaran cicilan sampai 
dengan 360 hari. 

Dompet elektronik 

(e-wallet) 

1. Pembayaran dan kirim uang. 
Pembayaran tagihan, isi ulang 
dompet elektronik. 

2. Tagih uang (menagih sejumlah 
dana ke beberapa teman dan 
membagi rata tagihan) 

Sumber: berbagai sumber 

 

Apabila dilihat lebih jauh pada produk tabungan, jelas terlihat masing-

masing fasilitas yang ditawarkan antara BTPN dengan Jenius-nya, Allo Bank dan 

Bank Jago seperti bisa dilihat pada tabel 3. Proses pembukaan rekening yang relatif 

mudah, cepat dan tanpa biaya, dikarenakan tidak membutuhkan setoran awal. Hal 
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ini berbeda dengan bank umum yang mensyaratkan adanya setoran minimal pada 

saat awal membuka rekening dan pebebanan biaya pada rekening dorman (tidak 

ada transaksi selama 6 bulan). Jika pada bank umum diwajibkan memiliki saldo 

mengendap pada simpanan maka pada bank digital tidak ada keharusan memiliki 

saldo mengendap dan tidak ada biaya pada rekening dorman. Pembeda lainnya 

yaitu bank digital memberikan fitur transaksi pembayaran cashless, dapat dilakukan 

menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) maupun dompet 

elektronik (e-wallet). 

Perbedaan lainnya yang cukup mencolok yaitu bank digital menjadikan 

bunga simpanan deposito yang cukup tinggi dibandingkan dengan bank 

konvensional. Bank dapat pula memberikan penawaran khusus dalam bentuk dana 

kembali (cashback) maupun bunga khusus bagi nasabah, pemberian poin, kupon 

belanja dan pemberian harga khusus pada ekosistem bank digital terkait.  

Produk simpanan bank digital sangat menarik, hampir pada seluruh layanan 

tidak dikenakan biaya, hal ini berbeda dengan bank konvensional. Bahkan Allo 

Bank cukup kompetitif dalam menawarkan produk tabungannya, tidak ada biaya 

administrasi bulanan, tidak ada minimum saldo, tidak ada biaya dorman, tidak ada 

biaya penutupan rekening dan tingkat suku bunga simpanan yang ditawarkan lebih 

tinggi apabila dibandingkan dengan bank digital lainnya.  

Tabel 3. Produk Tabungan 

Layanan 

Tabungan 

BTPN Jenius Allo Bank Bank Jago 

Setoran 
Awal 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Biaya 
Administrasi 
Bulanan 

Rp 10.000,00 per 
bulan 

Gratis Gratis 

Biaya 
Transfer 
Sesama 
Bank 

Gratis Gratis Gratis 

Biaya 
Transfer ke 
rekening 
bank lain 

Gratis biaya transfer 
ke rekening bank lain 
25 kali perbulan. 
Setelah kuota habis 
dikenakan Rp 
5.000,00 per transaksi 

Rp 6.500,00 Gratis biaya transfer 
25 kali per bulan. 
Setelah kuota habis 
akan dikenakan Rp 
2.900 per transaksi 
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Biaya 
membayar 
tagihan dari 
aplikasi 

Bervariasi mulai Rp 0 
sampai Rp 5.000 

Sesuai ketentuan 
biller 

Bervariasi mulai Rp 
1.500 sampai Rp 
4.000 

Biaya isi 
saldo 
dompet 
elektronik 

Bervariasi mulai Rp 0 
sampai Rp 5.000 

Sesuai ketentuan 
Bank pengirim 

Bervariasi mulai Rp 0 
sampai Rp 
2.500/transaksi 

Suku Bunga 
simpanan 

2,5% per tahun Sampai dengan 
4% per tahun 

3,75% per tahun 

Suku bunga 
deposito 

4% sampai dengan 
5,5% 

4% sampai 
dengan 6%  

4,25% 

Biaya 
penutupan 
rekening 

Gratis Gratis Rp 10.000,00 

Jumlah 
nasabah 
sampai 
dengan 
Agustus 
2022 

± 3,99 juta ± 1,2 juta ± 3,9 juta 

Sumber: website bank dan narasumber 

 

4.2. Kondisi Persaingan 

Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa narasumber pada level manajer 

pada departemen Information Technology, departemen Marketing dan divisi 

Helpdesk yang berusia antara 40 tahun sampai dengan 55 tahun. Narasumber utama 

berjumlah 2 orang dari tiap bank. Identifikasi sejumlah faktor lingkungan eksternal 

perusahaan. Identifikasi menggunakan pendekatan analisis Porter’s Five Force. 

Hasil analisis tampak dalam Gambar 3 Kondisi Persaingan Bank Digital. 
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Gambar 3. Kondisi Persaingan Bank Digital 

 

4.2.1 Rivalry among the existing competitors 

 Persaingan dengan kompetitor (Rivalry among the existing competitors) 

cukup tinggi. Masing-masing bank digital menawarkan biaya transaksi, biaya 

administrasi dan biaya-biaya lain  yang rendah. Kelengkapan layanan dan 

kelengkapan fitur menjadi persaingan diantara bank digital. Bank berusaha untuk 

memberikan fitur yang lengkap, memberikan kecepatan, kemudahan dan 

keamanan. Dari sisi suku bunga yang ditawarkan saling berkompetisi untuk 

memberikan suku bunga tabungan dan deposito yang tinggi dan suku bunga rendah 

untuk pinjaman (lihat di tabel 3).  

 

4.2.2. Threat of new entrants 

 Pada kondisi ancaman dari pendatang baru (Threat of new entrants)  potensi 

kemunculan bank digital yang baru cukup tinggi. Kemunculan akan bank digital 

baru menjadi terbuka lebar setelah adanya aturan OJK tentang Bank Digital. 

Investor dapat masuk ke bisnis bank digital melalui 2 cara, yang pertama dengan 

mendirikan bank digital baru dan yang kedua dengan mengakuisisi bank 

konvensional lama yang kemudian ditransformasikan menjadi bank digital. Cara 

pertama ini membutuhkan modal yang lebih besar daripada cara kedua. Oleh sebab 
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itu, kebanyakan investor menggunakan cara yang kedua. Namun ancaman dari 

pendatang baru memiliki dua hambatan, yaitu tingginya persaingan di bank digital 

dan era bunga yang tinggi. Era bunga tinggi membuat dana menjadi tidak murah 

lagi sehingga investor cenderung menghindari penggunaan dananya untuk 

kebutuhan akuisisi pengguna baru atau yang lebih dikenal dengan istilah bakar 

uang. Investor mengalihkan sumber dayanya untuk diinvestasikan ke perusahaan 

yang sudah mendatangkan keuntungan yang pasti. Kedua hambatan diatas bisa saja 

diabaikan oleh investor apabila melihat fakta tingginya tingkat unbanked (individu 

yang tidak memiliki rekening bank) dan underbanked (individu yang telah memiliki 

rekening bank namun belum bisa mengakses produk keuangan lain) di Indonesia. 

Faktor ini ditambah juga dengan adanya pandemi virus corona. Pandemi virus 

corona menyebabkan terjadinya akselerasi digitalisasi, pertumbuhan pemakaian 

gawai dan koneksi internet yang semakin baik kualitasnya. Dalam upaya percepatan 

inklusi keuangan tentu kehadiran bank digital akan sangat memudahkan masyarakat 

dalam membuat rekening bank, karena proses pembukaan yang relatif mudah tanpa 

perlu ke bank. Saat ini bank digital masih menyasar kaum millenial dan digital 

savvy. Dari sisi bank digital dituntut untuk memiliki kemampuan dalam 

memanfaatkan pelanggan yang memiliki gawai. Melalui  big data analytics dan 

push notification maka pelanggan menjadi lebih personal atau terikat dengan 

platform aplikasi pendatang baru. Hal ini tentu saja akan menciptakan loyalitas 

yang tinggi dari pelanggan. Model pemasaran digital yang dilakukan pendatang 

baru sangat aktif dilakukan. Beberapa bank pendatang baru melakukan pemasaran 

yang cukup masif dan menarik bagi kaum muda. Hal ini tentu saja menjadi ancaman 

bagi bank digital yang sudah ada. Pendatang baru menawarkan ekosistem yang 

lebih luas, sehingga dapat menawarkan integrasi produk yang lebih beragam. 

Inovasi teknologi informasi membuat pendatang baru dapat menawarkan fitur dan 

layanan yang lebih menarik bagi para pelanggan. Pendatang baru menawarkan 

fitur-fitur yang lebih menarik dan cukup mudah dalam pengoperasiannya. 

Sementara apabila dilihat dilihat pada Tabel 4 dibawah menunjukkan bahwa profit 

yang dihasilkan bank digital cukup tinggi. Sehingga hal ini cukup menarik bagi 

masuknya pendatang baru. 
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Tabel 4. Laba bersih dan aset total 

Keterangan Juni 2021 Juni 2022 Kenaikan 

Bank BTPN    

Aset total 159.757.227.000.000 176.694.824.000.000 10,60% 

Laba/rugi bersih 1.279.872.000.000 1.408.758.000.000 10,07% 

Allo Bank    

Aset total 4.222.206.000.000 9.772.945.000.000 131,47% 

Laba/rugi bersih 22.929.000.000 150.625.000.000 556,92% 

Bank Jago    

Aset total 10.093.317.000.000 14.611.943.000.000 44,77% 

Laba/rugi bersih -46.776.000.000 28.918.000.000 161,82% 

Sumber: diolah dari laporan keuangan publikasi triwulanan  

 

Persaingan yang terjadi di industri bank digital cukup tinggi, hal ini 

tercermin dari besarnya jumlah nasabah bank digital di Indonesia dan pendirian 

bank digital baru yang terus bertambah.  Bahkan beberapa bank digital telah 

diproyeksikan akan dibentuk di tahun mendatang (tahun 2023). Bank digital yang 

diproyeksikan akan muncul di tahun 2023 antara lain Bank Mayora yang diakuisisi 

oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk akan diluncurkan sebagai bank digital pada 

kuartal I tahun 2023 (www.idxchannel.com), kemudian perusahaan fintech asal 

Hong Kong, We Lab bersama Astra Financial akan meluncurkan bank digital di 

Indonesia setelah mengakuisisi PT Bank Jasa Jakarta (www.swa.co.id). PT Elang 

mahkota Teknologi Tbk dan Singtel Alpha Investment yang merupakan anak 

perusahaan Grab telah mengakuisi PT Bank Fama International dimana 

direncanakan akan dikembangkan menjadi bank digital di tahun 2023 

(www.cnbcindonesia.com).  Bank digital masih berusaha untuk mencapai target 

konsumen sebanyak mungkin, di sisi lain terjadi pertumbuhan jumlah bank digital. 

Banyak bank kecil bertransformasi menjadi bank digital, ataupun melalui proses 

mengakuisisi bank kecil untuk dikembangkan menjadi bank digital.  

 

 

http://www.idxchannel.com/
http://www.swa.co.id/
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4.2.3. Bargaining power of suppliers 

 Pada kondisi daya tawar pemasok (Bargaining power of suppliers) tingkat 

kompetisi pemasok dapat dikatakan kecil. Bank digital memiliki banyak pilihan 

terhadap pemasok layanan infrastruktur. Kebutuhan layanan infrastruktur 

mencakup data center, security dan big data cukup tersedia di Indonesia. Demikian 

juga dengan layanan marketplace yang  jumlahnya semakin bertambah banyak. 

Sebagai contoh pengelolaan data center industri perbankan di Indonesia diwajibkan 

menggunakan pemasok yang berada di dalam negeri, pilihan pemasok data center 

yang ada di dalam negeri sudah cukup banyak, sebut saja Google, Alibaba, 

Amazon, Lintasarta, Telkom dan sebagainya. Namun industri perbankan dapat juga 

mengelola sendiri data center-nya tanpa menggunakan pemasok yang sudah ada. 

Pembeli dalam hal ini industri bank digital memiliki daya tawar yang kuat, pembeli 

dapat bernegosiasi untuk syarat pembayaran yang lebih baik atau mendapatkan 

layanan yang lebih baik sehingga akan meningkatkan profitabilitas bagi industri 

perbankan digital. 

 

4.2.4. Bargaining power of buyers 

 Daya tawar  pembeli (bargaining power of buyers) pada industri bank 

digital dapat dikatakan tinggi, hal ini dikarenakan pengguna gawai semakin 

bertambah banyak. Pelanggan semakin selektif dalam memilih bank digital yang 

akan digunakan. Switching cost dari sisi pelanggan rendah karena dengan mudah 

bisa pindah ke jenis layanan bank digital lainya yang menawarkan gratis biaya 

transaksi. Jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dibanding manfaat yang diterima 

oleh nasabah, maka nasabah akan dengan mudah berpindah ke bank lainnya. 

Nasabah millenial dan digital savvy cukup selektif dalam mengelola dana yang 

dikeluarkan dan lebih memilih bank digital yang minim pembebanan biaya, baik 

itu biaya administrasi bulanan dan biaya isi saldo dompet elektronik. Nasabah 

digital savvy memiliki rentang usia dari 40 hingga 50 tahun, dimana pada usia ini 

nasabah memiliki kemampuan funding yang cukup besar. Kondisi kompetisi yang 

cukup tinggi membuat perbankan digital meminimalkan switching cost yang 

dibebankan pada nasabah.  Di satu sisi proses pembukaan rekening yang sangat 



 

26 
 

mudah membuat  nasabah dengan mudah beralih ke bank lain yang menawarkan 

layanan yang lebih menjanjikan bagi nasabah. Kemudahan dan kecepatan layanan 

menjadi hal utama dari konsumen bank digital. Sebagai contoh kemudahan dalam 

pengajuan kredit sekaligus kecepatan persetujuan kredit melalui aplikasi. Suku 

bunga tabungan dan deposito yang tinggi menjadi hal lain yang cukup penting bagi 

para pelanggan. Dalam hal penentuan tingkat suku bunga, Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS) sebagai lembaga yang mengatur bahkan tidak melarang bank 

digital untuk memberikan suku bunga deposito di kisaran yang lebih tinggi daripada 

suku bunga yang dijamin oleh LPS. 

 

4.2.5 Threat of substitutes 

 Hambatan produk pengganti (threat of substitutes) bagi bank digital antara 

lain makin banyaknya bermunculan startup, fintech dan fintech lending. Dengan 

regulasi yang belum ketat, startup, fintech dan fintech lending lebih leluasa dalam 

melakukan inovasi produk dan memberikan kecepatan bagi pelanggan. Ancaman 

selanjutnya datang dari bank konvensional. Bank konvensional pada saat ini sudah 

berinovasi dengan mengembangkan mobile banking dan metode pembayaran 

cashless. Bahkan rekening mobile banking dari bank konvensional dapat 

diintegrasikan dengan dompet elektronik. Dari sisi jangkauan dan kenyamanan 

tentunya bank konvensional lebih luas karena memiliki jaringan ATM yang 

tersebar luas, demikian juga keberadaan kantor cabang yang cukup luas hingga ke 

pedesaan. Dalam hal ekosistem bank konvensional juga memiliki ekosistem yang 

mulai dibangun, terlebih bank konvensional yang perusahaan induknya memiliki 

bisnis beragam, Sehingga dapat dikatakan tekanan persaingan pada produk 

pengganti pada industri bank digital cukup kuat. 

  

4.3. Posisi Persaingan 

Menurut Thompson et al. (2021) variabel dimensi ukuran yang umum 

digunakan dalam mengukur posisi persaingan antara lain adalah rentang harga dan 

kualitas, cakupan geografis,  luasnya lini produk dan pemilihan jalur distribusi dan 

derajat penawaran jasa yang ditawarkan. Studi ini menggunakan 2 variabel dimensi, 
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yaitu ukuran perusahaan berdasarkan kepemilikan aset dan tingkat suku bunga 

dengan 2 pertimbangan. 

Dipilihnya ukuran perusahaan berdasarkan kepemilikan aset karena faktor 

ini dianggap mampu mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Semakin besar 

ukuran perusahaan maka perusahaan juga akan semakin mudah memperoleh 

sumber pendanaan dari investor. Aset yang dimiliki perbankan dapat berasal dari 

penyaluran kredit, penghimpunan dana masyarakat atau biasa disebut dana pihak 

ketiga (DPK). DPK berasal dari deposito dan tabungan. Penilaian posisi persaingan 

dari sudut pandang suku bunga karena nasabah mempertimbangkan bank  yang 

menawarkan suku bunga tinggi sebelum membuka rekening bank. Kategori 

dimensi strategi tingkat suku bunga ditentukan berdasarkan tingkat BI rate per Juni 

2022 yaitu sebesar 3,5%. Apabila tingkat suku bunga berada di kisaran 3%-3,75% 

dapat dikatakan moderat, sedangkan tingkat suku bunga bank yang berada di bawah 

3% dikatakan konservatif. Tingkat suku bunga bank yang berada diatas 3,75% 

ditetapkan sebagai agresif.  Gambaran strategi kompetitif terhadap dimensi-dimensi 

strategi kompetitif berdasarkan ukuran perusahaan (firm size) dan tingkat suku 

bunga dapat dilihat pada tabel 5.  

Tabel 5. Strategi Kompetitif 3 Bank Digital 
Dimensi 

Strategi 

BTPN Jenius Allo Bank Bank Jago 

Agresif Moderat Konservatif Agresif Moderat Konservatif Agresif Moderat Konservatif 

Ukuran 

Perusahaan  

berdasarkan 

Aset  

         

Tingkat suku 

bunga 
         

Sumber: data olahan website bank dan laporan keuangan publikasi 

 

Atas dasar hasil analisis terhadap strategi kompetitif pada bank digital yang 

dilihat dari dimensi ukuran perusahaan dan tingkat suku bunga, maka hasil 

pemetaan strategic group dapat dilihat pada gambar 4.2 di bawah. Ukuran lingkaran 

dalam gambar diambil dari perbandingan jumlah nasabah masing-masing bank 

digital. Nampak bahwa Jenius BTPN memiliki size perusahaan yang tinggi namun 

menawarkan suku bunganya yang rendah, tingkat suku bunga yang ditawarkan 
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Jenius BTPN tidak jauh dari angka suku bunga yang dijamin oleh LPS. Per periode 

28 Mei 2022-30 September 2022 tingkat suku bunga Bank Umum yang dijamin 

LPS sebesar 3,5% (www.lps.go.id). Dengan menawarkan suku bunga yang tinggi 

akan berakibat meningkatnya risiko bagi perusahaan, sehingga Jenius BTPN 

menurunkan suku bunga yang ditawarkan. Sedangkan bank lainnya Allo Bank dan 

Jago masih berkompetisi dengan menawarkan tingkat suku bunga diatas level yang 

dijamin oleh LPS. 

Sedangkan apabila digambarkan posisi persaingan dilihat dari ukuran 

perusahaan, tingkat suku bunga dan jumlah nasabah antara beberapa bank digital 

yang ada di Indonesia dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Perbandingan Ukuran Perusahaan, Tingkat Suku Bunga dan 

Jumlah Nasabah Bank Digital di Indonesia 
Nama Bank Ukuran Perusahaan 

Berdasarkan Aset 

Tingkat 

Suku Bunga 

Jumlah 

Nasabah 

BTPN (PT BTPN Tbk) 176.694.824.000.000 2,50% 3.990.000 

Allo Bank (PT Allo Bank Indonesia 

Tbk) 

9.772.945.000.000 4,00% 1.200.000 

Bank Jago (PT Bank Jago Tbk) 14.611.943.000.000 3,75% 3.900.000 

Bank Neo Commerce (PT Bank Neo 

Commerce Tbk) 

14.362.926.000.000 6,00% 18.400.000 

Bank Raya (PT Bank Raya Indonesia) 14.500.676.000.000 7,00% 713.000 

Bank Aladdin (PT Bank Aladin 

Syariah Tbk) 

2.797.666.000.000 3,00% 1.100.000 

Wokee (PT KB Bukopin Tbk) 83.044.798.000.000 3,50% 56.000 

Blu ( PT Bank BCA Digital) 8.354.338.000.000 3,00% 800.000 

TMRW (PT Bank UOB) 137.090.932.000.000 3,75% 428.000 

Sumber: data olahan website bank, literatur dan laporan keuangan publikasi 

 

Penentuan kategori tingkat suku bunga dan ukuran perusahaan dapat dilihat pada 

tabel 7 dibawah. 

Tabel 7. Kategori Tingkat Suku Bunga dan Aset Perusahaan 
Nama Bank Kategori Ukuran 

Perusahaan 

Kategori Tingkat 

Suku Bunga 

BTPN (PT BTPN Tbk) Agresif Konservatif 

Allo Bank (PT Allo Bank Indonesia Tbk) Konservatif Agresif 
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U
ku

ra
n 

Pe
ru

sa
ha

an
 

Tingkat Suku Bunga 

Bank Jago (PT Bank Jago Tbk) Moderat Moderat 

Bank Neo Commerce (PT Bank Neo 

Commerce Tbk) 

Moderat Agresif 

Bank Raya (PT Bank Raya Indonesia) Moderat Agresif 

Bank Aladdin (PT Bank Aladin Syariah Tbk) Konservatif Moderat 

Wokee (PT KB Bukopin Tbk) Moderat Moderat 

Blu ( PT Bank BCA Digital) Moderat Moderat 

TMRW (PT Bank UOB) Agresif Moderat 

Sumber: data olahan 

Gambaran peta strategi kompetitif bagi beberapa bank digital ditunjukkan 

pada matriks di bawah ini. 

 
 

Gambar 3. Peta Strategic Group Ukuran Perusahaan dan Suku Bunga 

Sumber: data olahan website bank, narasumber dan laporan keuangan publikasi 

 

Peta kelompok strategis menunjukkan posisi persaingan dengan grup yang 

berdekatan. 

 

4.4. Kinerja akuntansi 

Kinerja akuntansi dengan menggunakan perhitungan kinerja akuntansi 

lazim  digunakan untuk mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain yang 

sejenis. Manfaat lain adalah untuk menunjang pengambilan keputusan bagi 

manajemen, membandingkan dengan perusahaan lain, menganalisa dan 

mengevauasi perkembangan perusahaan sehingga dapat dibuat tren untuk 

Agresif Moderat

Agresif 

Moderat 

Konservatif 

BTPN 

JAGO 

ALLO 

Konservatif 

Neo 
Commerce 

Raya  

Aladin 

TMRW 

Wokee Blu 
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kemudian merumuskan prediksi dan perencanaan tahun-tahun yang akan datang. 

Analisis kinerja akuntansi bermanfaat juga bagi kreditor dalam memperkirakan 

potensi resiko yang akan dihadapi. Analisis kinerja akuntansi bank BTPN, Allo 

Bank dan Bank Jago dapat dilihat pada tabel 8 dibawah. 

Tabel 8. Kinerja Akuntansi Bank Digital tahun 2021-2022 

BTPN 

Keterangan CAR 

% 

NPL 

% 

ROA 

% 

ROE 

% 

LDR 

% 

NIM 

% 

BOPO 

% 

Triwulan 1, 

2021 

26,81 1,36 2,27 10,93 138,01 4,76 81,52 

Triwulan 2, 

2021 

26.46 1,39 1,99 9,75 144,77 4,69 81,96 

Triwulan 3, 

2021 

24,52 1,49 1,51 7,33 136,61 4,57 85,25 

Triwulan 4, 

2021 

24,96 1,63 1,41 6,81 126,22 4,46 85,60 

Triwulan 1, 

2022 

24,41 1,32 1,41 6,68 136,68 4,16 90,22 

Triwulan 2, 

2022 

24,09 1,25 1,98 10,00 149,92 4.08 86,33 

ALLO BANK 

Keterangan CAR 

% 

NPL 

% 

ROA 

% 

ROE 

% 

LDR 

% 

NIM 

% 

BOPO 

% 

Triwulan 1, 

2021 

18,19 2,59 1,07 13,11 50,71 2,99 85,00 

Triwulan 2, 

2021 

22,49 1,76 1,25 16,00 47,60 3,15 82,65 

Triwulan 3, 

2021 

41,56 2,18 2,68 19,70 93,43 4,41 66,27 

Triwulan 4, 

2021 

48,82 0,52 4,74 25,64 103,49 4,63 52,38 
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Triwulan 1, 

2022 

110,54 0,24 4,44 4,93 172,73 3,95 39,94 

Triwulan 2, 

2022 

85,19 0 4,29 4,91 210,43 5,06 48,98 

BANK JAGO 

Keterangan CAR 

% 

NPL 

% 

ROA 

% 

ROE 

% 

LDR 

% 

NIM 

% 

BOPO 

% 

Triwulan 1, 

2021 

538,01 0 (3,33) (4,53) 133,33 7,72 169,80 

Triwulan 2, 

2021 

342,8 0 (1,30) (1,66) 124,91 5.04 124,22 

Triwulan 3, 

2021 

224,24 0,59 (0,52) (0,68) 145,76 6,09 108.03 

Triwulan 4, 

2021 

169,92 0,58 0,10 1,28 145,86 7,42 98,52 

Triwulan 1, 

2022 

130,60 1,49 0,77 0,99 145,68 11,08 93,34 

Triwulan 2, 

2022 

109,80 2,70 0,57 0,76 118,81 10,83 95,12 

 

Hasil analisa kinerja akuntansi nilai NPL PT BTPN Tbk menunjukkan data 

yang relatif mengalami penurunan pada tahun 2021 triwulan pertama dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya tahun 2022 triwulan pertama (gambar 4.3 NPL tahun 

2021-2022). Sehingga bisa dikatakan Bank BTPN memiliki resiko kredit yang 

rendah. Apabila dilihat efisiensi operasi (BOPO) mengalami kenaikan, di triwulan 

pertama tahun  2021 sebanyak 81,52% dan di triwulan pertama tahun 2022 

sebanyak 90,22%. Hal ini menunjukkan kenaikan biaya operasional. Namun dari 

sisi permodalan masih cukup kuat (CAR 24,41%). Rasio LDR mengalami 

penurunan yang artinya bank semakin likuid.  

Penilaian secara year on year tahun 2021 dan 2022  (triwulan 1) Allo Bank 

dari nilai NPL masih tergolong sehat karena mengalami penurunan prosentase. 

Secara umum Allo Bank memiliki resiko yang kecil untuk kredit yang bermasalah. 
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Dari sisi rasio BOPO juga jauh mengalami penurunan, hal ini dikarenakan Allo 

Bank mengurangi cukup signifikan nilai biaya promosinya. Nilai CAR yang 

dimiliki Allo Bank mengalami kenaikan yang cukup besar di triwulan pertama 

tahun 2022, hal ini dikarenakan Allo Bank mendapatkan suntikan dana dari 

pemegang saham. Rasio NIM di akhir triwulan kedua tahun 2022 juga jauh 

membaik apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. NIM tahun 2021 tercatat 

2,99% meningkat menjadi 3,95% di tahun 2022. Namun dari rasio LDR Allo Bank 

terus mengalami peningkatan dimana pada triwulan pertama tahun 2021 sebesar 

50,71% dan di tahun berikutnya menjadi 172,73% hal ini dikarenakan penyaluran 

kredit bank cukup besar. 

Secara year on year  (yoy) tahun 2021 dan 2022 triwulan pertama LDR 

Bank Jago mengalami kenaikan sebesar 12,35%. NPL walaupun mengalami 

kenaikan tetapi masih di bawah 5% dan CAR yang dimiliki masih cukup besar, 

sehingga walaupun kualitas pengembalian dana mengalami kenaikan namun rasio 

NPL cukup rendah  dan CAR bernilai positif. Rasio BOPO sendiri secara yoy 

mengalami penurunan, artinya Bank Jago dapat mengurangi belanja kebutuhan 

operasionalnya dan dari sisi ROA dan ROE mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan. 

Bank Jago memiliki prosentase rasio NPL paling tinggi jika dibandingkan 

dua kompetitor lainnya. NPL yang tinggi mengakibatkan tingginya resiko kredit 

yang ditanggung oleh bank. Rasio BOPO yang paling kecil ada pada Allo Bank, 

artinya Allo Bank mewujudkan operasional bank yang efisien. Bank lainnya seperti 

BTPN dan Bank Jago masih lebih tinggi penggunaan biaya operasional 

perusahaannya dibanding Allo Bank. Biaya yang cenderung tinggi pada operasional 

bank digital adalah biaya promosi dan biaya pengembangan dan inovasi teknologi 

informasi. Rasio LDR pada hampir seluruh bank dapat dikatakan cukup tinggi, hal 

ini dikarenakan bank digital sedang gencar melalukan penyaluran kredit. 

 Kinerja bank digital secara akuntansi di tahun 2021 hingga 2022 

menunjukkan performa kinerja yang positif. Apabila dilihat dari posisi persaingan 

Bank BTPN memiliki nilai NPL yang mengalami penurunan, sehingga dapat 

dikatakan Bank BTPN memiliki resiko kredit yang rendah. Namun jika dilihat dari 

efisiensi operasi (BOPO) mengalami kenaikan, artinya bank BTPN mengalami 
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kenaikan biaya operasional. Allo Bank dari nilai NPL masih tergolong sehat karena 

mengalami penurunan prosentase. Secara umum Allo Bank memiliki risiko yang 

kecil untuk kredit yang bermasalah. Dari sisi rasio BOPO juga jauh mengalami 

penurunan, hal ini dikarenakan Allo Bank mengurangi cukup signifikan nilai biaya 

promosinya. Bank Jago juga memiliki prosentase rasio NPL paling tinggi jika 

dibandingkan dua kompetitor lainnya. NPL yang tinggi mengakibatkan tingginya 

resiko kredit yang ditanggung oleh bank. Rasio BOPO yang paling kecil ada pada 

Allo Bank, artinya Allo Bank mewujudkan operasional bank yang efisien. 

Rasio CAR paling besar ada pada Bank Jago dengan prosentase rasio sebesar 

109,8% di triwulan kedua tahun 2022. CAR digunakan sebagai perhitungan untuk 

menutup kemungkinan kerugian di dalam kegiatan perkreditan.  Modal juga 

memiliki fungsi sebagai perlindungan nasabah dan sekaligus untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat kepada bank. Dengan semakin membaiknya kinerja 

akuntansi ketiga bank diatas, maka dapat dikatakan posisi persaingan diantara 

ketiga bank tersebut kompetisinya cukup tinggi. Apabila menilik regulasi dari Bank 

Indonesia mensyaratkan prosentase CAR berada diatas 8%, sehingga dapat 

dikatakan ketiga bank memiliki kinerja keuangan yang baik. 

Dilihat dari rasio BOPO yang memiliki keterkaitan dengan biaya operasional 

maka angka rasio BOPO Bank BTPN masih  wajar yaitu di bawah 90%. Rasio 

BOPO paling rendah ada pada Allo Bank. Namun perlu diperhatikan juga bahwa 

Allo Bank belum sepenuhnya menggunakan biaya promosi, karena Allo Bank baru 

saja berdiri dengan meluncurkan aplikasi bank digitalnya. Allo Bank berencana 

melakukan kegiatan promosi yang lebih besar di tahun 2023. Bank BTPN 

melakukan promosi dengan menawarkan fitur-fitur yang lebih lengkap daripada 

menawarkan suku bunga yang tinggi. Lain halnya bagi Bank Jago dan Allo Bank 

melakukan promosi dengan memberikan suku bunga yang tinggi. Pemberian suku 

bunga yang tinggi akan mempengarungi kinerja akuntansi perbankan. 

 Apabila LPS meningkatkan suku bunga acuan maka hal ini akan  membuat 

bank digital sulit meningkatkan net interest margin (NIM).  Peningkatan suku 

bunga acuan otomatis akan meningkatkan suku bunga deposito, terlebih bank 

digital banyak melakukan promosi dengan memberikan bunga tinggi bagi simpanan 

maupun deposito. Bank-bank besar konvensional yang telah memiliki fundamental 
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keuangan kuat lebih memiliki kemampuan dalam menghadapi perubahan-

perubahan tersebut. Dari sisi regulasi dengan adanya POJK pendirian bank digital 

yang cukup sederhana juga turut mendorong minat investor untuk menanamkan 

modal di sektor bank digital. 

 Bank BTPN memiliki kinerja akuntansi yang cukup baik, BTPN memiliki 

rasio ROE yang cukup besar. Bank BTPN menetapkan beberapa strategi dalam 

upaya menjaga profitabilitas dan meningkatkan jumlah nasabahnya. Bank juga 

berusaha meningkatkan pertumbuhan kreditnya namun dengan tetap menjaga agar 

NPL tetap rendah, strategi yang diterapkan yaitu dengan melakukan ekspansi kredit 

secara berkelanjutan, sehat dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Jenius mampu 

meningkatkan jumlah nasabah menjadi hampir 4 juta per Juni tahun 2022. Dari segi 

kinerja akuntansi BTPN memiliki kinerja yang cukup baik di tahun 2022, kekuatan 

modal, profit yang tinggi dan besarnya aset bank berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah maupun investor dalam memilih. BTPN adalah pemain lama dalam 

industri bank digital sehingga memiliki posisi yang cukup kuat dalam posisi 

persaingan diantara dua bank yang lain yaitu Allo Bank dan Bank Jago. Bagi Allo 

Bank dan Bank Jago masih berupaya untuk memperkuat kinerja akuntansinya agar 

dapat memiliki posisi yang kuat pada persaingan bank digital. 

 Posisi persaingan diantara 3 bank digital terkuat adalah Bank BTPN, 

besarnya firm size bank BTPN ditentukan dengan kinerja akuntansi yang baik, 

pemberian suku bunga pada nasabah akan berpengaruh pada besarnya pendapatan 

bersih bank. Jumlah kredit yang diberikan semakin bertambah banyak , hal ini 

terlihat dari rasio LDR yang cukup besar. Bertambahnya jumlah kredit yang 

diberikan tentunya akan meningkatkan jumlah pendapatan bagi bank atas 

penerimaan bunga pinjaman. Dalam posisi persaingan bank BTPN terlihat rendah 

dalam memberikan suku bunga bagi nasabahnya, hal ini dikarenakan bank BTPN 

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan promosi pemberian suku 

bunga. Prinsip kehatian-hatian ini ditunjukkan dengan cukup rendahnya rasio NPL.  

 

4.5.  Pembahasan  

Secara umum tingkat persaingan yang terjadi di bank digital cukup tinggi. 

Ancaman yang cukup dominan bagi bank BTPN yang menguasai nasabah 
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terbanyak antara lain ancaman terhadap hadirnya pendatang baru dari bank sejenis, 

daya tawar pembeli dan ancaman produk pengganti. Pemerintah yang berusaha 

meningkatkan literasi keuangan masyarakat turut berperan serta menurunkan angka 

masyarakat yang tidak memiliki rekening bank. Disisi lain perbaikan jaringan 

internet hingga ke pedesaan juga membuat prospek bank digital semakin besar 

sehingga menarik bagi investor untuk membangun bank digital baru. Tercatat 

beberapa bank digital akan diluncurkan di tahun 2023. Dengan demikian kompetisi 

juga akan semakin tinggi. 

Posisi persaingan yang tinggi pada industri perbankan digital membuat bank 

digital membelanjakan biaya beban promosi yang cukup tinggi untuk 

memperkenalkan produknya. Beban biaya promosi merupakan beban biaya yang 

cukup besar digelontorkan oleh industri bank digital. Masing-masing bank 

berlomba-lomba memberikan kupon, potongan harga berbelanja pada 

ekosistemnya dan bonus dalam rangka promosi lainnya. Hal ini tentu akan 

berdampak pada menurunnya profit yang bakal diperoleh. Namun disisi lain inovasi 

fitur dan diferensiasi layanan yang diberikan oleh masing-masing bank digital 

membuat pendatang baru mudah memasuki pasar bank digital.  

Posisi persaingan di dunia digital juga semakin berkembang dan tidak 

terbendung kemajuannya, hal ini karena bank tidak hanya bersaing dengan bank 

lainnya, tetapi juga harus bersaing dengan perusahaan teknologi keuangan lainnya 

dan bank konvensional. Perusahaan teknologi keuangan (fintech) bekerja dengan 

menawarkan keamanan dan kenyamanan bagi para penggunanya. Fintech hadir 

dengan teknologi yang cukup matang, sehingga meminimumkan biaya operasional 

mereka sendiri. Dari sisi pelayanan fintech memberikan akses yang sangat mudah 

bagi konsumen, aplikasi pinjaman dana hanya perlu dijalani dalam hitungan menit 

dengan prosedur yang cukup pendek dan keputusan peminjaman kurang dari 24 

jam. Bank konvensial yang notabene sudah relatif lebih mapan turut 

bertransformasi dengan mengambangkan mobile banking yang terintegrasi dengan 

ekosistemnya, tentunya kondisi ini dapat membuat posisi persaingan industri bank 

digital semakin ketat.  

Posisi persaingan jika dilihat pada pemetaan ketiga bank digital 

menunjukkan bank BTPN memiliki posisi yang paling kuat. Hasil analisis terhadap 
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strategi kompetitif pada bank digital yang dilihat dari dimensi ukuran perusahaan 

dan tingkat suku bunga menunjukkan posisi Bank BTPN berada pada posisi yang 

paling tinggi pada aset namun menawarkan tingkat suku bunga yang paling rendah 

dibandingkan dengan Allo Bank dan Bank Jago. Namun Bank BTPN cukup cermat 

dengan melakukan prinsip kehati-hatian dalam memberikan suku bunga simpanan 

bagi nasabahnya. Hal ini terlihat pada posisi pemberian tingkat suku bunga yang 

paling rendah. Dapat dikatakan nasabah tidak hanya melihat penawaran suku bunga 

tinggi dalam memilih simpanan.  

Posisi persaingan memiliki keterkaitan dengan kinerja akuntansi. Hal ini 

terlihat dari jumlah nasabah terbesar ada pada bank BTPN. Nasabah masih melihat 

performa keuangan bank digital dalam pilihannya. Bank BTPN juga memiliki 

jumlah aset yang terbesar . Bank BTPN memiliki kinerja akuntansi yang cukup baik 

dibanding dengan kedua bank yang lain. BTPN memiliki rasio ROE yang cukup 

besar. Jenius mampu meningkatkan jumlah nasabah menjadi hampir 4 juta per Juni 

tahun 2022. Dari segi kinerja akuntansi BTPN memiliki kinerja yang cukup baik di 

tahun 2022, kekuatan modal, profit yang tinggi dan besarnya aset bank berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah maupun investor dalam memilih. BTPN adalah pemain 

lama dalam industri bank digital sehingga memiliki posisi yang cukup kuat dalam 

posisi persaingan diantara dua bank yang lain yaitu Allo Bank dan Bank Jago. Bagi 

Allo Bank dan Bank Jago masih berupaya untuk memperkuat kinerja akuntansinya 

agar dapat memiliki posisi yang kuat pada persaingan bank digital. 
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