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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1.  Kesimpulan 

 Kondisi  persaingan sektor perbankan digital di Indonesia  masuk dalam 

kategori tinggi.  Hampir semua dari lima kekutan persaingan yaitu rivalry among 

existing competitor, threat of new entrants, bargaining power of buyer dan threat 

of substitutes, menunjukan persaingan yang ketat kecuali bargaining power of 

suplier. Persaingan yang terjadi diantara bank sejenis antara lain persaingan biaya 

transaksi, suku bunga dan kelengkapan fitur. Bank digital dihadapkan juga 

persaingan dengan produk pengganti sejenisnya yaitu bank konvensional, 

munculnya fintech, fintech lending dan start up. Pada daya tawar pembeli 

dihadapkan pada pelanggan yang semakin selektif memilih bank yang memberikan 

kemudahan dan kecepatan. Di sisi lain daya tawar pemasok cukup rendah 

dikarenakan telah ada banyak pilihan pemasok. 

 Posisi persaingan diantara tiga bank digital yang diambil sebagai obyek 

penelitian apabila dilihat dari ukuran perusahaan dan tingkat suku bunga yang 

ditawarkan berturut-turut adalah BTPN dengan ukuran perusahaan terbesar namun 

memberikan tingkat suku bunga yang paling rendah. Kedua Bank Jago dengan 

ukuran perusahaan menengah dan tingkat suku bunga yang ditawarkan berada di 

posisi menengah. Ketiga adalah Allo Bank dengan modal terendah namun 

menawarakan tingkat suku bunga yang tertinggi. BTPN sebagai pemain lama di 

industri bank digital menjadi bank dengan posisi terkuat saat ini, memiliki jumlah 

nasabah terbesar, ukuran perusahaan yang terbesar dan memiliki kinerja akuntansi 

yang baik. 

 Posisi persaingan memiliki keterkaitan yang erat dengan kinerja akuntansi. 

Dalam analisis menunjukan bahwa  bank digital yang menerapkan strategi 

persaingan konservatif justru menunjukkan kinerja yang lebih unggul dibandingkan 

pesaing yang menggunakan strategi berbeda. Bank digital berada pada  posisi  

relatif kuat dikarenakan  memiliki firm size besar dan berani menawarkan suku 

bunga rendah dibandingkan pesaingnya. Dengan strategi pemberian tingkat suku 
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bunga simpanan yang relatif rendah maka bank digital cenderung memiliki kinerja 

akuntasi yang baik, hal ini  ditunjukkan dengan rasio angka kredit bermasalah 

(NPL) masih berada di bawah 1,4%, dan rasio profitabilitasnya mengalami trend 

kenaikan.  

 

5.2.  Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas maka ada beberapa implikasi yang 

diajukan sebagai berikut: 

5.2.1. Implikasi Kebijakan 

Bagi OJK, belum adanya kebijakan spesifik dari OJK terkait bank digital. 

Regulasi dalam POJK NO. 12/POJK.03/2021 hanya mengatur mengenai Bank 

Umum. Konsep bank yang diatur OJK hanya dua, yaitu Bank umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR). Sehingga bank digital diperhitungkan sebagai bank 

umum.  Tidak adanya lisensi khusus untuk bank digital sehingga perizinan sama 

dengan bank umum. Bagi OJK hendaknya mengatur secara khusus tentang bank 

digital agar konsumen terlindungi baik itu untuk perlindungan data maupun regulasi 

mengenai kolaborasi dengan institusi keuangan maupun non keuangan, dan regulasi 

mengenai tingkat suku bunga. Semakin banyaknya pendirian bank digital akan 

membuat persaingan juga semakin ketat terlebih apabila belum ada regulasi khusus 

mengenai bank digital. Oleh karenanya perlu dibuat regulasi khusus bagi bank 

digital agar tercipta persaingan yang sehat. 

5.2.2. Implikasi Manajerial 
Bagi manajemen bank digital untuk mengurangi beban biaya promosinya, 

termasuk di dalamnya promosi dengan memberikan bunga tinggi dan promosi 

bakar uang lainnya. Di saat LPS hanya menjamin 3,5% bank digital memberikan 

program promosi bunga deposito hingga 8% per tahun. Biaya promosi akan 

menjadi beban bagi perusahaan yang berdampak pada kenaikan BOPO dan 

berkurangnya profit atau bahkan merugi. Tingginya bunga simpanan juga akan 

membuat bank membebankan bunga yang lebih tinggi untuk pinjaman nasabahnya.  

5.2.3. Implikasi Praktis 

Bagi calon nasabah maupun nasabah perbankan agar lebih 

memperhitungkan manajemen resiko dalam berinvestasi pada bank digital. Calon 
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nasabah untuk meneliti terlebih dahulu kinerja bank digital, apakah bank tersebut 

memiliki kinerja yang sehat, memiliki modal yang kuat, menawarkan tingkat suku 

bunga yang wajar. Mengingat LPS hanya memberikan jaminan pada level tertentu,  

namun bank digital banyak yang menawarkan tingkat suku bunga yang jauh lebih 

tinggi dari angka yang dijamin oleh LPS. Hal ini yang kadangkala masyarakat 

belum memahaminya. Sehingga apabila bank mengalami kebangkrutan maka dana 

nasabah tidak dijamin. 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini  menggunakan obyek penelitian yang terbatas, antara 

lain hanya mengambil sampel dari 3 bank digital. Sedangkan bank digital yang ada 

saat ini jumlahnya lebih dari 10 bank dan dimungkinkan akan bertambah jumlahnya 

di tahun-tahun berikutnya. Selain itu obyek penellitian tidak mempertimbangkan 

usia perusahaan sehingga data yang digunakan hanya pelaporan selama 2 tahun. 

Penelitian ini masih sebatas pada penelitian deskriptif. 

 

5.4. Saran Penelitian Selanjutnya  

 Penelitian hanya mengambil tiga bank digital sebagai obyek penelitian yaitu 

Bank BTPN, Allo Bank dan Bank Jago. Jangka waktu  penelitian yang dilakukan 

dalam penelitian ini hanya dua tahun yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2022.  Oleh 

karenanya untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan obyek penelitian 

dengan mempertimbangkan usia bank digital dan merupakan bank digital yang 

berdiri sendiri. Selain itu penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode 

penelitian yang berbeda yaitu melakukan pengujian hubungan antara posisi 

persaingan dengan kinerja akuntansi dengan menggunakan obyek penelitian yang 

lebih banyak dan periode data yang lebih panjang. 
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