
I.  PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang 

 Pertumbuhan industri perbankan di masa mendatang diramalkan masih 

akan membaik. Hal tersebut didukung oleh hasil positif program restrukturisasi 

perbankan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Indikator perbankan nasional 

sampai dengan akhir tahun 2004 yang lalu menunjukkan hasil yang positif. Hal 

tersebut ditunjukkan melalui indikator-indikator utama perbankan yang semakin 

membaik, seperti rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/ NPL), rasio 

kecukupan modal (Capital Adequate Ratio/ CAR), rasio marjin pendapatan bunga 

bersih (Net Interest Margin/ NIM) dan rasio jumlah kredit yang diberikan bank 

dibandingkan modal yang ada (Loan to Deposit Ratio/ LDR) (Bank Indonesia, 

2004). Bank Indonesia (2004) juga mengumumkan bahwa rasio NPL 

menunjukkan kecenderungan yang menurun dari 20,1 persen di akhir tahun 2000 

menjadi 4,5 persen pada akhir Desember 2004. LDR konstan sebesar 49,95 

persen, sebaliknya CAR perbankan nasional mengalami peningkatan dari 12,5 

persen menjadi 19,42 persen yang menunjukkan posisi permodalan yang menguat.  

Dilain pihak, industri perbankan nasional masih berpotensi meningkatkan 

kinerjanya. Hal tersebut didukung oleh pemulihan kondisi ekonomi dan prospek 

stabilitas politik, serta semakin ketatnya pengawasan dari Bank Indonesia. Namun 

demikian, beberapa aspek harus menjadi perhatian industri perbankan, misalnya 

penyaluran kredit yang rendah. Sampai bulan Desember tahun 2004, rasio LDR 

perbankan masih rendah, yaitu berkisar di bawah 50 persen.  

Dalam peta perbankan nasional, salah satu kelompok bank yang turut 

berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah adalah Bank Pembangunan 
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Daerah (BPD). BPD sebagai pemegang kas daerah berfungsi melakukan 

pembiayaan bagi pelaksanaan usaha atau proyek di daerah. BPD mengalami 

perkembangan yang pesat terutama dari sisi penghimpunan dana, dimana dana-

dana pemerintah daerah yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) ditempatkan 

pada BPD di masing-masing daerah.  

Adanya pengalihan pegawai departemen pusat kepada pemerintah daerah 

(Pemda) masing-masing mengakibatkan pembayaran gaji yang pada awalnya 

dilakukan langsung oleh pemerintah pusat menjadi disalurkan melalui BPD. Hal 

tersebut  menunjukkan arti penting BPD dalam memperlancar arus dana di daerah. 

Selain itu, fungsi BPD sebagai penyalur pinjaman bagi keperluan investasi, 

perluasan, dan pembaharuan proyek-proyek pembangunan di daerah menjadi 

terbuka luas, seiring dengan dimulainya otonomi daerah yang menciptakan 

peluang bagi pergerakan perekonomian di daerah. 

BPD yang terdiri dari 26 bank menunjukkan pertumbuhan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan umum nasional secara 

keseluruhan. Total aset BPD seluruh Indonesia pada akhir tahun 2004 adalah 

sebesar Rp. 78,5 triliun atau 6,2 persen dari total aset perbankan nasional. Nilai 

aset tersebut meningkat 199 persen dibandingkan dengan nilainya sebelum 

otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2000, yang hanya mencapai Rp. 26,2 

triliun atau berkisar 2,5 persen dari total aset perbankan nasional (Tabel 1). 

Meskipun pangsa pasar BPD jauh lebih kecil dibandingkan dengan pangsa pasar 

perbankan nasional, tetapi indikator-indikator keuangannya menunjukkan bahwa 

sebagian besar BPD menjalankan fungsinya sebagai bank dengan baik, bahkan 

mampu melebihi kinerja indikator keuangan beberapa perbankan nasional. Hal 
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tersebut dicerminkan dari nilai aktiva, nilai penyaluran kredit dan nilai 

penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang semakin meningkat, tetapi dengan 

rasio NPL yang jauh di bawah rata-rata rasio NPL perbankan nasional.  

 

Tabel 1. Perkembangan Pangsa Pasar BPD 

Sumber: Bank Indonesia, 2004 (Diolah) 

 

 Pertumbuhan aset BPD yang sangat pesat terutama didukung oleh 

pertumbuhan dana pihak ketiga yang tinggi. Selain masuknya giro Pemerintah 

Daerah, deposito berjangka juga memberikan andil yang cukup besar. 

Berdasarkan data Bank Indonesia (Tabel 2), pada akhir Desember 2004 komposisi 

deposito pada DPK BPD mencapai Rp. 25,88 triliun atau tumbuh sebesar 87 

persen selama dua tahun terakhir, sedangkan dana giro pada akhir Desember 2004 

mencapai Rp. 30,4 triliun, sehingga komposisinya mencapai 51,2 persen dari total 

DPK yang dihimpun BPD, atau tumbuh sebesar 97 persen sejak otonomi daerah 

diberlakukan. Hal tersebut menyebabkan komposisi giro BPD lebih tinggi 

daripada komposisi giro bank-bank umum, yang hanya mencapai 25,51 persen 

dari nilai DPK-nya. 

Pertumbuhan BPD yang pesat didukung pula oleh terjaganya tingkat 

kesehatan bank, yang ditunjukkan oleh CAR yang relatif tinggi. Pada Tabel 2 

ditunjukkan bahwa nilai rata-rata CAR untuk BPD adalah sebesar 19,14 persen, 

jauh di atas ketentuan Bank Indonesia yang sebesar delapan persen. Hingga saat 
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ini, belum ditemukan satu BPD pun yang melanggar ketentuan tersebut. Namun 

demikian, rata-rata CAR BPD masih berada di bawah rata-rata perbankan 

nasional. Dengan demikian, masalah permodalan menjadi sangat penting untuk 

dicermati. Komitmen dari Pemda sebagai pemilik BPD untuk menyetorkan 

modalnya diperlukan untuk menjaga tingkat kesehatan dan kinerja dari BPD. 

Selain itu, dengan wilayah operasi yang terbatas, BPD dapat memiliki 

pemahaman yang baik mengenai kondisi ekonomi dan bisnis di daerah 

operasionalnya, sehingga memungkinkan penyaluran kredit yang lebih tinggi, 

dengan LDR yang mencapai 53,39 persen (lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 

LDR Bank Umum, sebesar 49,95 persen); namun dengan NPL yang lebih rendah, 

yakni sebesar 1,74 persen (dibandingkan nilai NPL Bank Umum, sebesar 4,5 

persen dan di bawah ketentuan NPL Bank Indonesia sebesar 5 persen). 

Perbandingan indikator Bank Umum dan BPD selengkapnya diperlihatkan pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Perkembangan Indikator Bank Umum dan BPD per Desember 2004 

Sumber: Bank Indonesia, 2004 (Diolah) 

Posisi persaingan yang semakin ketat dalam industri perbankan saat ini 

menuntut BPD untuk dapat terus unggul dalam pertumbuhannya, baik dalam hal 

Uraian Bank Umum (%) BPD (%) 

Komposisi dana Pihak Ketiga (DPK): 
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49,95 
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peningkatan pangsa kredit maupun DPK. Oleh karena itu, kehati-hatian 

pengelolaan dan kekuatan permodalan menjadi sangat dibutuhkan oleh bank agar 

dapat beroperasi secara efisien dan efektif.  

Peranan perbankan sangat penting dalam membantu pertumbuhan 

ekonomi nasional. Menurut Sugiarto (2004), pertumbuhan ekonomi sebesar lima 

sampai enam persen per tahun hanya dapat dicapai apabila didukung oleh kredit 

perbankan yang besarnya adalah 22 persen per tahun. Namun demikian, 

pertumbuhan kredit maksimum saat ini hanya mampu mencapai 16 persen, karena 

potensi permodalan perbankan yang belum memadai. Oleh karena itu, perbankan 

harus meningkatkan permodalannya agar dapat memberikan kapasitas kredit lebih 

besar. Salah satu cara yang tampak semakin sering ditempuh oleh perbankan, 

termasuk BPD, dalam meningkatkan permodalannya adalah melalui emisi 

(penerbitan) obligasi.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Di balik tingginya nilai Net Interest Margin (NIM) atau rasio pendapatan 

bunga bersih bank, dominasi giro pada struktur dana mempunyai sisi negatif yang 

harus diperhatikan. Meskipun keberadaan giro Pemda relatif stabil sepanjang 

tahun karena Pemda tidak setiap waktu menggunakan dana yang ada dalam 

rekening gironya, namun ketergantungan yang tinggi terhadap Pemda dalam 

penempatan giro menyebabkan struktur dana BPD menjadi rentan terhadap 

kemungkinan adanya penarikan dana secara tiba-tiba.  

Selain ketergantungan pada Pemda, resiko lain yang dihadapi oleh BPD 

adalah tingginya maturity gap atau maturity mismatch antara struktur pendanaan 

dan aktiva produktif, meskipun hal terebut melanda hampir seluruh perbankan 
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nasional. Potensi resiko lainnya adalah resiko perubahan kebijakan perbankan. 

Karena sifat kegiatan bank menyangkut masyarakat luas serta menjadi pondasi 

perekonomian negara, maka industri perbankan mendapatkan pengawasan yang 

cukup ketat dari Bank Indonesia.  

Pengawasan industri perbankan oleh Bank Indonesia dilakukan melalui 

penetapan berbagai peraturan yang terus-menerus diperbaharui, untuk menjaga 

stabilitas sistem perbankan, dan juga sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan 

moneter, yang salah satunya diwujudkan melalui penetapan kebijakan penyediaan 

Giro Wajib Minimum (GWM). Ketidakmampuan atau keterlambatan bank dalam 

mengantisipasi perubahan kebijakan tersebut akan berdampak negatif bagi 

kegiatan dan kinerja bank. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPD harus mencari 

alternatif sumber pendanaan jangka panjang dengan memperhatikan resiko biaya 

dana yang lebih mahal.  

Untuk melakukan fungsi intermediasinya dengan baik, bank harus 

meningkatkan permodalannya. Instrumen yang paling realistis untuk membiayai 

proyek jangka panjang adalah instrumen dana jangka panjang pula, salah satunya 

berbentuk obligasi. Walaupun demikian, obligasi dinilai memiliki resiko yang 

tinggi, sehingga tidak mendapatkan jaminan yang maksimal dari pemerintah. 

Hanya bank dengan kinerja yang baik yang dapat mencegah kegagalan dalam 

pembayaran kupon dan nilai obligasi yang jatuh tempo di kemudian hari.  

Menurut Supriyanto (2003), disamping penerbitan obligasi, pembelian 

obligasi oleh bank pun ternyata semakin tinggi. Satu bank menerbitkan obligasi 

dan bank lain membelinya. Bank yang membeli tadi kemudian menerbitkan 

obligasi dan pembelinya adalah bank-bank yang juga menerbitkan obligasi. Jadi, 
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obligasi berputar-putar di antara bank-bank penerbit obligasi itu, sehingga 

dikhawatirkan tujuan emisi obligasi yang semula untuk meningkatkan fungsi 

intermediasi perbankan, terutama dalam hal penyaluran kredit menjadi tidak 

tercapai. 

 

1. 3. Perumusan Masalah 

Kecenderungan melakukan emisi obligasi di kalangan perbankan, 

termasuk diantaranya BPD, semakin marak akhir-akhir ini. Dari kemunculan 

kecenderungan meningkatnya emisi obligasi tersebut, setidaknya terdapat 

beberapa permasalahan yang dapat diangkat untuk dianalisis, seperti dirinci 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah penyaluran dana hasil emisi obligasi yang dilakukan oleh BPD 

Jawa Timur (BPD Jatim)? 

2. Bagaimanakah penyisihan dana (sinking funds) untuk pelunasan nilai nominal 

obligasi? 

3. Bagaimanakah proyeksi kinerja keuangan BPD Jawa Timur (BPD Jatim) 

dengan adanya emisi obligasi? 

 

1. 4. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 

1. Menganalisis penyaluran dana hasil emisi obligasi oleh BPD Jatim. 

2. Menganalisis penyisihan dana (sinking funds) untuk pelunasan nilai nominal 

obligasi.  

3. Menganalisis proyeksi kinerja keuangan BPD Jatim dengan adanya emisi 

obligasi. 
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1. 5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa gambaran 

kepada manajemen BPD Jatim dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya 

mengenai proyeksi kinerja keuangan BPD Jatim dengan adanya emisi obligasi.  

Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberi masukan kepada 

manajemen BPD Jatim dalam meningkatkan kinerja keuangannya terutama dalam 

mengoptimalkan penyaluran dana hasil emisi obligasi. Bagi penulis sendiri 

penelitian ini merupakan sarana bagi pengembangan ilmu dan wawasan selama 

menempuh pendidikan di lingkungan perguruan tinggi. 

 

1. 6. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi oleh analisis keuangan, yaitu analisis penyaluran 

dana dan kinerja keuangan BPD Jatim dengan adanya emisi Obligasi III BPD 

Jatim. Analisis penyaluran dana hasil emisi obligasi dibatasi pada analisis 

penyaluran kredit.  

Analisis kinerja keuangan dibatasi pada analisis rasio keuangan yang 

paling menentukan kinerja dan kesehatan bank berdasarkan ketentuan Bank 

Indonesia, yaitu rasio LDR, CAR, NPL, NIM dan ROA. Hasil yang diharapkan 

dari penelitian ini adalah gambaran mengenai proyeksi keuangan (neraca, laporan 

rugi laba dan rasio keuangan) dan biaya dana BPD Jatim dengan adanya emisi 

obligasi sejak akhir tahun 2005 sampai dengan akhir tahun 2008.  

 

 




