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Peranan perbankan sangat penting dalam membantu pertumbuhan 

ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi sebesar lima sampai enam persen per 

tahun hanya terlaksana apabila didukung oleh pertumbuhan kredit perbankan 

sebesar 22 persen setiap tahunnya. Namun, pertumbuhan kredit maksimum yang 

terjadi saat ini hanya sebesar 16 persen, karena potensi permodalan perbankan 

yang belum memadai. Oleh karena itu, perbankan harus meningkatkan 

permodalannya agar dapat memberikan kapasitas kredit yang lebih besar. Salah 

satu cara yang semakin sering ditempuh oleh perbankan, termasuk BPD Jatim, 

dalam meningkatkan permodalannya adalah dengan cara melakukan emisi 

obligasi. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis penyaluran dana hasil 

emisi obligasi oleh BPD Jatim; (2) menganalisis penyisihan dana (sinking fund) 

untuk pelunasan nilai nominal obligasi; serta (3) menganalisis proyeksi kinerja 

keuangan BPD Jatim dengan adanya emisi obligasi. Penelitian dilakukan di PT. 

Trimegah Securities Tbk., yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi 

obligasi.  

Metode yang digunakan berupa penelitian deskriptif, dengan studi kasus 

dilakukan terhadap Obligasi III BPD Jatim yang diterbitkan pada tanggal 14 Juli 

2003, dan jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2008. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, baik yang bersifat 

kualitatif maupun kuantitatif. Data primer yang digunakan meliputi biaya-biaya 

emisi obligasi dan asumsi-asumsi yang diperlukan dalam penyusunan proyeksi 

keuangan BPD Jatim tahun 2003-2008, sedangkan data sekunder yang digunakan 

adalah laporan keuangan perusahaan(BPD Jatim) tahun 1998-2004. Teknik 

pengolahan dan analisis data yang dilakukan meliputi perhitungan biaya emisi 

obligasi; analisis penyaluran kredit; perhitungan sinking funds; biaya dana; serta 

proyeksi keuangan, yang meliputi proyeksi neraca, laporan laba rugi dan rasio-

rasio keuangan.  

Kinerja keuangan BPD Jatim sebelum emisi obligasi, terutama tahun 2002 

telah mendapatkan predikat yang sehat dari Bank Indonesia, dengan nilai rasio 

CAR, NPL, NIM, ROA, masing masing sebesar 13,44 persen, 1,21 persen, 3,56 

persen dan 9,23 persen. Meskipun demikian, kredit yang disalurkan oleh BPD 

Jatim masih termasuk rendah. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai LDR yang baru 

mencapai 39,97 persen dibandingkan rasio LDR ideal dari Bank Indonesia sebesar 

70-80 persen. Oleh karena itu, dana hasil emisi obligasi digunakan seluruhnya 

untuk ekspansi kredit, yaitu kredit pegawai.  

Obligasi III BPD Jatim bernilai nominal Rp. 400 miliar, dengan tingkat 

kupon sebesar 13,45 persen per tahun dan jangka waktu selama lima tahun. Total  

biaya emisi obligasi BPD Jatim sebesar Rp. 13,185 miliar. Sampai dengan akhir 

tahun 2008, hasil pendapatan bunga kredit dari hasil penyaluran dana obligasi 

berjumlah Rp. 360,035 miliar. Dilain pihak, sinking funds telah terkumpul 

sejumlah nilai nominal obligasi, sehingga BPD Jatim diproyeksikan dapat 



membayar obligasi yang jatuh tempo. Secara total, dana hasil emisi obligasi 

menghasilkan pendapatan bunga bersih sebesar Rp. 147,615 miliar pada 

November tahun 2009.  

Kinerja keuangan BPD Jatim diperkirakan mengalami perkembangan yang 

cukup baik untuk mendukung penyaluran dana emisi obligasi, terutama dalam hal 

pemberian kredit, dengan mempertahankan kondisi keuangan bank yang tetap 

sehat. Berdasarkan asumsi manajemen, pertumbuhan kredit rata-rata diasumsikan 

sebesar 14,2 persen per tahun, sehingga nilainya diproyeksikan mencapai Rp. 

5.301 miliar pada akhir tahun 2008. Berdasarkan pertumbuhan kredit tersebut, 

BPD Jatim diproyeksikan memperoleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 

sebesar 12,4 persen compound annual growth (CAGR) selama tahun 2003-2008, 

atau meningkat dari Rp 420,4 miliar pada akhir tahun 2003 menjadi menjadi Rp. 

754,5 miliar pada akhir tahun 2008. Sampai akhir tahun 2008 BPD Jatim 

diproyeksikan memperoleh laba bersih sebesar 53,35 persen lebih tinggi 

dibandingkan sebelum emisi obligasi (tahun 2002).  

 Pangsa pasar rata-rata DPK selama tahun 2003-2008 diasumsikan 

mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,9 persen per tahun, sehingga DPK 

BPD Jatim diproyeksikan mencapai Rp. 7.498,1 miliar pada akhir tahun 2008. 

Pertumbuhan DPK memberi peluang bagi BPD Jatim untuk meningkatkan 

penyaluran kreditnya. Namun, dana giro diperkirakan masih menempati porsi 

yang terbesar dalam komposisi DPK BPD Jatim, yaitu rata-rata 64 persen 

dibandingkan tabungan dan deposito yang diperkirakan masing-masing sebesar 

rata-rata 18 persen dari total DPK (tahun 2003-2008). Hal ini membatasi 

kemampuan BPD Jatim dalam menyalurkan kredit, karena dana giro bersifat 

jangka pendek, sehingga bank harus benar-benar dapat mengikuti perilaku 

penarikan nasabah gironya agar jangan sampai terjadi kesulitan likuiditas 

keuangan.  

Tingkat kesehatan BPD Jatim diperkirakann masih tetap terjaga sampai 

akhir tahun 2008, dimana nilai rasio CAR, NIM, LDR, NPL dan ROA masing-

masing diperkirakan sebesar 24,7 persen, 8.41 persen, 70,7 persen, 1,30 persen 

dan 2,6 persen. Rasio-rasio tersebut telah memenuhi tingkat kesehatan bank 

berdasarkan peraturan Bank Indonesia, yang ditetapkan masing-masing sebesar 8 

persen, 1,5 persen, 70-80 persen, 5 persen dan 1,215 persen. 

Biaya dana BPD Jatim setelah emisi obligasi pada dasarnya mengalami 

kenaikan, karena tingkat bunga kupon obligasi lebih tinggi daripada bunga 

deposito. Namun, dengan adanya emisi obligasi beban overhead yang terdiri dari 

biaya tenaga kerja dan biaya umum lainnya dalam penghimpunan dana dapat 

ditekan. Tanpa emisi obligasi, BPD Jatim harus menanggung beban tenaga kerja 

dan beban operasional lainnya, seperti biaya pemasaran yang relatif lebih besar 

dalam rangka penghimpunan dana dari masyarakat. Selain itu, dibutuhkan waktu 

yang relatif lebih lama dalam penghimpunan dana dan usaha-usaha yang lebih 

intensif karena adanya persaingan dengan bank-bank lain dalam pengumpulan 

dana.   

Berdasarkan perbandingan antara proyeksi keuangan dengan kondisi yang 

telah berjalan, yaitu tahun 2003 dan 2004, secara umum kondisi aktual 

penghimpunan DPK, laba bersih dan rasio-rasio keuangan lebih baik dari pada 

yang diproyeksikan. Pada akhir tahun 2003 dan 2004, jumlah kredit dan DPK 

BPD Jatim menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari pada yang 



diproyeksikan. Pada akhir tahun 2003, kredit yang disalurkan meningkat 27,1 

persen menjadi Rp. 3.036,89 miliar dan akhir tahun 2004 kredit yang disalurkan 

meningkat 21,4 persen menjadi Rp. 3.686,77 miliar, sedangkan pada proyeksi 

keuangan kredit pada tahun 2003 dan 2004 hanya meningkat masing-masing 

sebesar 24  persen dan 20 persen.  

Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi daripada yang diproyeksikan  

menyebabkan pendapatan bunga dan laba bersih yang diperoleh BPD Jatim pada 

akhir tahun 2003 dan 2004 lebih tinggi daripada yang diproyeksikan. Pada akhir 

tahun 2003, laba bersih BPD Jatim lebih tinggi 55,1 persen daripada proyeksinya, 

sedangkan pada tahun 2004 laba bersih meningkat 66,2 persen lebih tinggi 

daripada yang diproyeksikan.  

DPK pada akhir tahun 2003 dan 2004 masing-masing berjumlah Rp. 

6.049,8 miliar dan Rp. 6.995,05 miliar. Jumlah tersebut lebih besar daripada 

proyeksi tahun 2003 dan 2004, yang masing-masing hanya sebesar Rp. 5.700,02 

miliar dan Rp.  6.122 miliar. Kenaikan DPK tersebut jauh lebih tinggi daripada 

kredit yang disalurkan. Pada akhir tahun 2003 dan 2004, DPK yang berhasil 

dihimpun masing-masing 6,13 persen dan 14,25 persen lebih tinggi daripada yang 

diproyeksikan, sedangkan kredit yang disalurkan pada tahun 2003 dan 2004 

masing-masing hanya 2,4 persen dan 3,2 persen lebih tinggi daripada yang 

diproyeksikan, sehingga nilai rasio LDR jauh lebih rendah daripada yang 

diproyeksikan. Walaupun demikian, rasio LDR pada tahun 2003 dan 2004 

(masing-masing sebesar 43,23 persen dan 45,25 persen), masih lebih baik 

dibandingkan tahun 2002 sebelum emisi obligasi, yaitu sebesar 39,97 persen.  

Untuk rasio-rasio keuangan lainnya, yaitu NIM, ROA, dan NPL pada 

tahun 2003 dan 2004 lebih baik daripada yang diproyeksikan, sedangkan CAR 

pada tahun 2004 sedikit lebih rendah daripada yang diproyeksikan, karena 

tambahan modal dari pemegang saham yang menurun. Namun, CAR pada tahun 

2004 (15,99 persen) masih berada di atas target manajemen BPD Jatim sebesar 12 

persen, sehingga tingkat kecukupan modal BPD Jatim masih berada di level yang 

aman.  

Melalui hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan 

kepada pihak manajemen BPD Jatim, yaitu (1) dana sinking funds sebaiknya 

ditempatkan pada aktiva yang memberikan hasil lebih tinggi, seperti kredit jangka 

pendek dan lancar; (2) BPD Jatim harus lebih memperhatikan pola penarikan dana 

nasabah, baik Pemda Jatim maupun pihak ketiga, sehingga BPD Jatim tidak 

kekurangan dana kas yang tersedia; serta (3) BPD Jatim sebaiknya menjalankan 

strategi yang lebih baik dalam penghimpunan dana masyarakat, seperti 

meningkatkan mutu layanan nasabah, serta meningkatkan kualitas produk dan 

teknologi yang sesuai dengan keinginan pasar. 
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