
I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Krisis keuangan dunia yang dipicu oleh kasus subprime mortgage di 

Amerika Serikat pada tahun 2007 lalu, walau dampaknya tidak langsung 

dirasakan di Indonesia, namun tetap mempengaruhi sektor finansial di Indonesia. 

Hal ini terlihat dari ambruknya indeks harga saham gabungan-IHSG sampai 

dengan ditutupnya sementara (suspend) perdagangan saham di Bursa Efek 

Indonesia pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2008. 

Secara jangka panjang pengaruh krisis keuangan dunia ini juga dirasakan 

oleh sektor industri yang sebagian besar masih mengandalkan bahan baku dari 

produk impor dimana harganya menjadi meningkat di pasar dunia. Data dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor industri 

manufaktur besar dan menengah pada triwulan IV tahun 2008 adalah minus 

3,26% dibandingkan dengan triwulan III pada tahun yang sama. Sedangkan 

secara umum sampai dengan tahun 2010 walaupun telah terjadi peningkatan, 

namun pertumbuhannya masih di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2010 adalah 6,1%, 

sementara pertumbuhan sektor manufaktur baru mencapai  5,41% (Badan Pusat 

Statistik, 2011).  

Sektor perbankan lokal walaupun tidak secara langsung terpengaruh oleh 

krisis keuangan global karena tidak memiliki portofolio yang terkait langsung 

dengan surat hutang subprime mortgage di Amerika Serikat, namun dengan 

memiliki portofolio pembiayaan pada perusahaan-perusahan yang terpengaruh 

oleh krisis tersebut dapat mempengaruhi kinerja perbankan secara umum. Hal ini 

karena akan meningkatkan jumlah kredit bermasalah atau non-performing loans 

(NPLs) yang akan berdampak pada kerugian bank. 
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  Berdasarkan data dari Bank Indonesia sampai dengan akhir tahun 2010 

total penyaluran kredit perbankan di Indonesia telah mencapai Rp. 1.675 trilyun, 

dengan total NPLs mencapai Rp. 51.130 milyar atau rata-rata NPLs seluruh Bank 

umum adalah sebesar 3,1%. Dari angka tersebut, sektor manufaktur, sektor 

perdagangan dan sektor lain-lain merupakan tiga sektor ekonomi penyumbang 

NPLs terbesar. Tren NPLs Bank umum dapat dilihat dalam Gambar 1. 
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Gambar 1. Non Performing Loan Bank Umum di Indonesia Berdasarkan Sektor 

Ekonomi 
  

Pada gambar tersebut terlihat bahwa secara total angka NPLs dari tahun 

2005 mengalami penurunan, namun sejak tahun 2007 yang merupakan awal 

krisis keuangan global, angka NPLs kembali meningkat sampai dengan tahun 

2010. Sehingga terlihat jelas bahwa terjadinya krisis tersebut memberikan 

pengaruh secara keseluruhan pada bank umum di Indonesia. 

PT. Bank XYZ Tbk sebagai Bank Swasta Nasional yang berfokus pada 

penyaluran kredit untuk usaha kecil dan menengah juga tidak luput dari risiko 

peningkatan NPLs. Hal ini akibat memburuknya kinerja keuangan perusahaan-

perusahaan pada beberapa sektor ekonomi tertentu yang dibiayai karena 
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pengaruh krisis tersebut. Berdasarkan tren rasio NPLs selama masa krisis 

sampai dengan tahun 2010 (Tabel 1) menunjukkan bahwa secara rata-rata rasio 

NPLs seluruh sektor ekonomi yang dibiayai masih dibawah acuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu maksimal sebesar 5%, namun apabila 

dilihat per sektor terlihat bahwa pada sektor pertanian, manufaktur, dan 

konstruksi merupakan penyumbang rasio NPLs terbesar dengan rata-rata rasio 

NPLs lebih tinggi dari acuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Rasio NPLs adalah 

persentase dari total kredit dalam kategori NPLs dibandingkan dengan total 

penyaluran kredit pada suatu sektor ekonomi tertentu.  

 
Tabel 1. Rasio NPLs PT. Bank XYZ, Tbk Berdasarkan Sektor Ekonomi 

Sektor

 Ekonomi Rp.milyar % Rp.milyar % Rp.milyar % Rp.milyar %

Pertanian 348 26 11 1 38 3 133 10

Pertambangan 2 4 2 4 5 2 3 3

Manufaktur 126 13 167 17 219 19 171 16

Listrik 1 0 1 0 8 0 3 0

Konstruksi 256 8 74 2 234 5 188 5

Perdagangan 159 2 191 2 165 2 171 2

Jasa dan Trans 117 3 132 3 139 2 129 3

Lain-lain 109 5 122 6 156 4 129 5

Total 1.117 5* 699 3* 964 3* 927 4*

2008 2009 2010 Rata-rata

Keterangan: * rata-rata rasio NPLs 
Sumber : Laporan Tahunan PT. Bank XYZ, Tbk, 2010 

Terlihat pada Tabel 1 sektor pertanian pernah mencapai rasio NPLs 

sebesar 26% pada tahun 2008 walaupun pada tahun-tahun berikutnya terjadi 

perbaikan. Sementara sektor manufaktur sebaiknya, sejak masa krisis tahun 

2008 sampai dengan tahun 2010 rasio NPLs selalu meningkat dari 13% menjadi 

19%. Sedangkan pada sektor konstruksi angkanya menunjukkan sedikit lebih 

baik pada tahun 2010 yaitu sebesar 5% daripada tahun 2008 yang pernah 

mencapai 8%. Hal ini semakin menunjukkan bahwa baik kondisi Bank umum 

secara keseluruhan, maupun kondisi di  PT. Bank XYZ Tbk sendiri, terutama 
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sejak tahun 2008 beberapa sektor ekonomi yang dibiayai memiliki angka kredit 

bermasalah yang cukup besar sehingga memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan rasio NPLs bank secara keseluruhan. 

Penyaluran kredit pada usaha kecil dan menengah di seluruh wilayah 

Indonesia dilakukan oleh PT. Bank XYZ, Tbk melalui cabang-cabangnya di 

bawah koordinasi Direktorat Usaha Kecil dan Menengah. Khusus untuk wilayah 

DKI Jakarta, potensi penyaluran terbesar untuk sektor ini adalah di wilayah 

Jakarta Barat, dimana wilayah tersebut banyak terdapat kawasan perdagangan, 

jasa, dan industri manufaktur. Adapun wilayah Jakarta Barat merupakan cakupan 

wilayah pelayanan dari Cabang Area II Jakarta. Sesuai dengan potensi bisnisnya 

maka sektor ekonomi yang menjadi fokus penyaluran kredit di Cabang Area II 

Jakarta adalah sektor perdagangan, manufaktur dan jasa. Berdasarkan kebijakan 

perkreditan PT. Bank XYZ, Tbk, cabang hanya dapat menyalurkan kredit pada 

skala usaha kecil dan menengah. Pengajuan plafon kredit dibawah Rp. 500 juta 

dikategorikan usaha mikro, sementara pengajuan plafon kredit diatas Rp. 500 

juta sampai dengan Rp. 25 milyar dikategorikan usaha kecil dan menengah. 

Untuk pengajuan plafon kredit diatas Rp. 25 milyar kategorikan kredit komersial 

dan hanya dapat disalurkan melalui Direktorat Komersial di kantor pusat. 

Tidak berbeda dengan kondisi PT. Bank XYZ, Tbk, pembiayaan pada tiga 

sektor ekonomi yang menjadi fokus Cabang Area II Jakarta juga tidak terlepas 

dari potensi peningkatan NPLs. Rasio NPLs Cabang Area II Jakarta secara total 

meningkat dari 2,2% pada tahun 2009 menjadi 4,26% pada tahun 2010. Apabila 

dilihat berdasarkan sektor ekonominya, maka sektor industri manufaktur 

merupakan penyumbang rasio NPLs terbesar dibanding dua sektor lainnya, yaitu 

sebesar 5,5% pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 8,9% pada tahun 2010, 

jauh diatas acuan Bank Indonesia. Adapun nominal NPLs Cabang Area II Jakarta 

per sektor ekonomi dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Sumber : Cabang Area II Jakarta, PT. Bank XYZ, Tbk. 
 
Gambar 2. Non Performing Loan di Cabang Area II Jakarta - PT. Bank XYZ, Tbk 

Berdasarkan Sektor Ekonomi 
 

Terlihat pada Gambar 2 bahwa nominal NPLs sektor industri manufaktur 

meningkat dari Rp. 3,3 milyar di tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 8,1 milyar di 

tahun 2010, disusul oleh sektor perdagangan dari Rp. 1 milyar di tahun 2009 

menjadi sebesar Rp. 2,8 milyar di tahun 2010 dan sektor jasa dari Rp. 1 milyar di 

tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 4,1 milyar di tahun 2010. Dilihat berdasarkan 

kategori jenis usahanya, maka NPLs di Cabang Area II didominasi oleh usaha 

kecil dan menengah dengan porsi sebesar 65% di tahun 2009 dan meningkat 

menjadi 89% di tahun 2010. 

 Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki fungsi utama menghimpun 

dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Peningkatan 

NPLs khususnya pada beberapa sektor ekonomi yang menjadi fokus penyaluran 

kredit bank akan berdampak pada semakin besar biaya yang timbul akibat 

semakin besarnya Pembentukan Pencadangan Aktiva Produktif (PPAP) yang 

harus dibentuk. Hal ini tentunya akan mengikis laba bank dan menurunkan 

kinerja keuangan bank secara keseluruhan.  

Besarnya NPLs atau kredit bermasalah pada bank dipengaruhi oleh 

kualitas dari portofolio kredit yang ada pada bank tersebut. Bank Indonesia 

melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/10/UPPB tanggal 12 November 
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1998 menilai kualitas portofolio kredit berdasarkan kolektibilitasnya. Terdapat 

lima golongan kolektibilitas kredit, yaitu kolektibilitas Lancar (Passed), Dalam 

Perhatian Khusus (Special Mention), Kurang Lancar (Substandard), Diragukan 

(Doubtful), dan Macet (Loss). Penggolongan kolektibilitas kredit tersebut 

ditentukan berdasarkan tiga kriteria, yaitu prospek usaha, performance debitur 

dan kemampuan membayar debitur. Terkait dengan kemampuan membayar 

debitur, maka kualitas kredit yang buruk timbul akibat ketidakmampuan 

perusahaan debitur memenuhi kewajibannya kepada bank yang disebabkan oleh 

memburuknya kinerja keuangan sampai dengan kemungkinan kebangkrutan 

pada perusahaan debitur tersebut. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya 

kolektibilitas kredit dari perusahan debitur tersebut. 

Melihat peningkatan NPLs yang terjadi di Cabang Area II Jakarta, maka 

perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas kredit debitur khususnya pada usaha kecil dan menengah yang 

tercermin dari tingkat kolektibilitas kreditnya. Dengan mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat kolektibilitas kredit debitur, maka dapat ditentukan 

langkah-langkah untuk mencegah dampak yang lebih besar dari peningkatan 

NPLs akibat peningkatan kolektibilitas kredit debitur, di PT. Bank XYZ, Tbk 

Cabang Area II Jakarta. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Pada saat bank menghadapi potensi peningkatan NPLs, maka bank 

harus dapat mengidentifikasi lebih awal atas perusahaan-perusahaan yang 

menurun kinerjanya agar bank dapat menghindari penyaluran kredit pada 

perusahaan tersebut atau secara lebih luas menghindari penyaluran kredit pada 

sektor ekonomi tertentu yang berpotensi meningkatkan NPLs. Selain itu agar 

bank dapat segera melakukan langkah-langkah penyelamatan bagi debitur 
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eksistingnya agar terhindar dari kredit bermasalah. Identifikasi awal menjadi 

penting dalam rangka menjaga kinerja bank dan mendukung prinsip kehati-

hatian. Berdasarkan hal ini maka identifikasi masalahnya dapat disampaikan 

sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat kolektibilitas 

kredit pada perusahaan-perusahaan sektor usaha kecil dan menengah di 

Cabang Area II Jakarta? 

2. Bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi tingkat kolektibilitas kredit 

pada perusahaan-perusahaan debitur? 

3. Masukan apa yang dapat diberikan kepada manajemen khususnya dalam 

memperkuat analisa kelayakan kredit calon debitur sehingga dapat menekan 

peningkatan NPLs di Cabang Area II Jakarta? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

menjawab permasalahan tersebut dengan tujuan: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kolektibilitas kredit 

pada perusahaan-perusahaan dalam sektor usaha kecil dan menengah di 

Cabang Area II Jakarta 

2. Menganalisis pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap tingkat 

kolektibilitas kredit tersebut. 

3. Memberikan masukan kepada manajemen dalam menganalisa kelayakan 

kredit untuk menghindari pemberian kredit pada perusahaan yang berpotensi 

menjadi kredit bermasalah. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi PT. Bank XYZ, Tbk, khususnya Cabang Area II Jakarta adalah dapat 

menghindari pemberian kredit pada perusahaan yang berpotensi 

meningkatkan NPLs cabang, dan dapat melakukan langkah-langkah 

penyelamatan kredit kepada perusahaan debitur existing yang berpotensi 

menjadi kredit bermasalah. 

2. Bagi perusahaan debitur adalah sebagai masukan untuk dapat mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan agar perusahaan tidak menjadi menurun 

kualitas kreditnya. 

3. Bagi penulis adalah dapat meningkatkan kemampuan analisa kredit dalam 

rangka menentukan kelayakan pemberian kredit. 

 

1.5  Ruang Lingkup 

 Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan sektor usaha kecil 

dan menengah yang mendapat fasilitas kredit dari Cabang Area II Jakarta di 

Bank XYZ, Tbk yang memiliki wilayah pelayanan mencakup daerah Jakarta 

Barat. Pemilihan sektor usaha kecil dan menengah didasarkan pada semakin 

tingginya porsi kredit bermasalah pada sektor usaha tersebut terhadap total 

portofolio kredit di cabang area II setiap tahunnya. Selain itu pada sektor usaha 

kecil dan menengah telah memiliki standar pencatatan laporan keuangan yang 

memadai khususnya untuk mendukung tujuan penelitian terkait analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat kolektibilitas kredit dari sisi kinerja keuangan. 

 Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan 

menganalisis seluruh perusahaan sektor usaha kecil dan menengah yang dapat 

dijadikan objek penelitian yang tercatat sebagai debitur di Cabang Area II Jakarta 

per 31 Desember 2010. Penelitian ini menggunakan model regresi ordinal untuk 
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menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kolektibilitas kredit pada 

perusahaan-perusahaan debitur di sektor usaha kecil dan menengah. 

Kolektibilitas kredit ditentukan berdasarkan kriteria kemampuan membayar 

debitur yang dilihat dari jumlah hari tertunggak. Sementara variabel yang 

mempengaruhi tingkat kolektibilitas kredit ditentukan berdasarkan dua kriteria, 

yaitu variabel yang terkait dengan rasio keuangan dan variabel non-rasio 

keuangan. Untuk variabel rasio keuangan ditentukan berdasarkan lima variabel 

rasio keuangan yang digunakan dalam model analisis diskriminan yang dilakukan 

oleh Altman (1983) atau yang lebih dikenal dengan model Altman Z-Score. 
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