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Krisis keuangan dan perbankan sejak pertengahan tahun 1997 telah 
mengakibatkan banyak bank ditutup. Sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 
1999 telah terjadi penurunan 77 bank. Penurunan terbanyak terjadi antara tahun 
1996 sampai dengan tahun 1999 sebanyak 66 buah.  

Undang-undang Perbankan No.10 / 98 sebagai perubahan dari Undang-
undang No.7/92, mengatur bahwa Bank Konvensional seperti PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero), dapat membuka kantor cabang syariah. Artinya, Bank 
Indonesia membolehkan dual banking system yaitu sebuah kantor bank dapat 
beroperasi baik dengan sistem konvensional maupun sistem syariah asalkan 
pengelolaannya secara jelas dapat dipisahkan. 

Penelitian Bank Indonesia, menunjukkan sekitar 30 % masyarakat 
Indonesia belum bertransaksi dengan bank. Sebagai salah satu alasannya,  
pengenaan bunga bank dianggap “riba”. Penelitian juga menunjukkan bahwa 
sistem bagi hasil merupakan sistem yang dinilai universal  dan dapat diterima (94 
%), karena menguntungkan bank maupun bagi nasabah. Perbankan (khususnya 
Bank Indonesia) meyakini bahwa produk-produk syariah tidak menimbulkan 
negative spread, dan terbukti tahan goncangan krisis ekonomi dan moneter. 

Beberapa bank konvensional telah mendirikan Kantor Cabang Syariah; 
seperti Bank BNI, Bank IFI dan Bank Jabar. Bank Syariah Mandiri telah 
beroperasi sepenuhnya dengan prinsip syariah sejak tahun 1999, disamping 
Bank Muamalat yang berdiri sejak tahun 1992. Keduanya menganut single 
banking system,  yaitu syariah. 

Manajemen BRI, berdasarkan persetujuan pemilik dalam RUPS luar biasa 
tanggal 26 Maret 2000, memutuskan masuk ke bisnis perbankan syariah. Selain 
menangkap peluang pasar, manajemen memandang pendirian kantor cabang 
syariah merupakan antisipasi otonomi daerah dan pelayanan setoran biaya 
perjalan haji, di masa mendatang. Pengalaman BRI dalam usaha syariah akan 
digunakan untuk melakukan konversi kantor cabang konvensional menjadi kantor 
cabang syariah di daerah yang menerapkan Syariah Islam. Disamping itu, 
dengan memasuki bisnis perbankan syariah, BRI akan memadukan dua hal yang 
selama ini belum dilakukan : Pertama pengalaman dan prestasi BRI di segmen 
pasar menengah ke bawah, kedua perkiraan bahwa segmen terbesar bank 
syariah ada pada golongan tersebut.  

BRI telah membentuk Unit Usaha Syariah setingkat Divisi yang berfungsi 
sebagai koordinador dari Kantor-kantor Cabang Syariah. Sesuai rencana bisnis, 
lima tahun mendatang, BRI akan mendirikan 36 Kantor Cabang Syariah dan 15 
Kantor Cabang Pembantu Syariah di seluruh Indonesia. Tahun 2002, BRI akan 
mendirikan delapan kantor cabang syariah di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan 
Sulawesi.  

Bank Indonesia mensyaratkan setiap pembukaan Kantor Cabang Syariah 
harus dilengkapi dengan laporan hasil studi kelayakan. Kebijakan manajemen 
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BRI menetapkan bahwa setiap investasi harus mempertimbangan manfaat dan 
biayanya. Untuk mengetahui kelayakan pendirian kantor cabang syariah di suatu 
lokasi perlu dilakukan survey lapang dan penyusunan laporan studi kelayakan 
investasi bisnis. Sesuai dengan hasil penelitian Bank Indonesia di Jawa Timur, 
Malang adalah salah satu daerah yang berpotensi untuk pengembangan bank 
syariah.   

Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi 
pendirian KCS BRI Malang. Mengkaji dan menganalisis potensi pasar perbankan 
syariah meliputi kemungkinan peningkatan pendanaan, pembiayaan, dan 
pelayanan jasa perbankan syariah di Malang. Mengetahui jumlah investasi yang 
diperlukan untuk pembukaan KCS BRI Malang. Menilai tingkat kelayakan bisnis 
pendirian KCS BRI Malang menurut kriteria analisis yang dilakukan berdasarkan 
asumsi-asumsi bisnis perbankan yang lazim.  

Manfaat umum penelitian sebagai pengembangan ilmu yang sedang 
penulis dalami, terutama penerapan manajemen keuangan (capital budgeting) 
dan peramalan  dalam analisis kelayakan; masukan kepada manajemen dan 
sumbangan pemikiran tentang pendirian KCS BRI Malang. Manfaat khusus, yaitu 
mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pendirian KCS BRI 
Malang. Mengetahui potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan antar 
bank, tingkat kejenuhan antar bank dengan dibukanya KCS BRI Malang. 
Mengetahui potensi pasar perbankan syariah meliputi kemungkinan peningkatan 
pendanaan, pembiayaan yang dapat disalurkan, dan pelayanan jasa perbankan 
syariah lainnya. Mengetahui jumlah investasi yang diperlukan untuk pembukaan 
KCS BRI Malang. Mengetahui tingkat kelayakan bisnis pendirian KCS BRI 
Malang. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada analisis kelayakan 
bisnis pendirian KCS BRI Malang, terutama untuk aspek keuangan. 

Metode penelitian resifat deskriptif studi kasus di BRI, khususnya kasus 
rencana pendirian Kantor Cabang Syariah Malang. Penelitian dilakukan di Unit 
Usaha Syariah BRI maupun di Kota dan sebagian Kabupaten Malang selama 
tiga bulan, sejak Maret sampai dengan Mei 2002. Penelitian ini memerlukan data 
internal perusahaan (BRI), berupa Laporan Keuangan, Laporan Posisi Pinjaman, 
Laporan Posisi Simpanan, Surat-Surat Keputusan, Rencana Bisnis, dan laporan 
atau surat / nota dinas. Selain itu, data dari eksternal perusahaan : Badan Pusat 
Statistik, Bank Indonesia, Kantor Dinas serta instansi lain. 

Alat analisis dalam penelitian ini masih menggunakan metode yang 
dipakai secara umum. Penulis belum menemukan teori analisis kelayakan 
investasi khusus untuk bisnis syariah. Selain itu, bank syariah tidak dapat lepas 
diri dari lingkungan bisnis global, dimana masih menggunakan konsep-konsep 
konvensional.    

Analisis kelayakan bisnis pendirian Kantor Cabang Syariah BRI Malang  
menggunakan kriteria Average Rate of Return (ARR), Payback Period (PBP), 
Benefit Cost Ratio (B/C Ratio), Net Present Value (NPV) dan Interest Rate of 
Return (IRR). Perhitungan kelayakan didasarkan pada hasil perhitungan proyeksi 
Laba – Rugi KCS BRI Malang selama 5 tahun (60 bulan).  

Dari perhitungan diperoleh Net Benefit sebesar Rp. 12.754.000.000,-. 
Dengan diskon faktor sebesar 24 %, dihasilkan Net Present Value sebesar 
Rp.4.055.760.000,-. Berdasarkan perhitungan dihasilkan Average Rate of Return 
(ARR) sebesar 44,31 % (221,53 % : 5), Payback Period  selama tiga tahun (36 
bulan),  Benefit Cost Ratio  sebesar  2,44 atau 244,31 %, dan Internal Rate of 
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Return  sebesar 44,67%. Break Event Point terjadi pada empat  tahun delapan 
bulan (bulan ke 56). Pada saat Payback Period, jumlah outstanding pembiayaan 
sebesar Rp. 31.000 juta, dana pihak ketiga (pendanaan) sebesar Rp.32.550 juta 
dan laba kumulatif sebesar Rp.4.122 juta. Break Event Point tercapai pada 
jumlah outstanding pembiayaan sebesar Rp. 44.000 juta, dana pihak ketiga 
(pendanaan) sebesar Rp.46.200 juta dan laba kumulatif sebesar Rp.11.733 juta.  

Analisis sensitivitas dilakukan dengan asumsi terjadi perubahan untuk 
variabel dana investasi dan pembiayaan. Diasumsikan investasi terjadi cost 
overun sebesar 10 % atau pembiayaan hanya tercapai 90 %-nya. Berdasarkan 
asumsi investasi terjadi cost overun sebesar 10 % (110 % dari anggaran 
investasi semula), maka selama lima tahun diperoleh Net Benefit sebesar 
Rp.12.643.000.000,-. Dengan diskon faktor 24 %, dihasilkan  Net Present Value  
sebesar Rp.3.874.710.000,-. Dari perhitungan diperoleh hasil Average Rate of 
Return (ARR) sebesar 41,62 (208,12 % : 5), Payback Period  selama tiga tahun 
satu bulan (37 bulan), Benefit Cost Ratio  sebesar 2,29 atau 229,52 %, dan 
Internal Rate of Return sebesar 43,75 %. 

Jika pembiayaan hanya  90 % dari proyeksi semula, maka selama lima 
tahun diperoleh Net Benefit sebesar Rp.12.643.000.000,-. Dengan diskon faktor 
24 %, dihasilkan  Net Present Value  sebesar Rp.3.290.470.000,-. Dari 
perhitungan diperoleh hasil Average Rate of Return (ARR) sebesar 40,10 % 
(200,50 % : 5), Payback Period  selama tiga tahun empat bulan (40 bulan), 
Benefit Cost Ratio  sebesar  1,17 atau 117,08 %, dan Internal Rate of Return 
sebesar 42,38 %. 

Dari tiga sekenario analisis kelayakan investasi bisnis,  dapat disimpulkan 
Average Rate of Return lebih besar daripada tingkat pengembalian rata-rata yang 
diharapkan yaitu 24 %, Pay Back Period lebih kecil daripada periode proyeksi 
(lima tahun) dan masih dalam batas ketentuan Bank Indonesia (lima tahun) dan 
kewajaran bisnis, Benefit Cost Ratio lebih besar dari 100 % atau satu, Net 
Present Value positip dan Internal Rate of Return lebih besar daripada diskon 
faktor. Dengan demikian pendirian Kantor Cabang Syariah Malang PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) secara bisnis layak (feasible) untuk dilaksanakan. 
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