
I. PENDAHULUAN  
 

1.1. Latar Belakang  

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. 

Pembangunan  dan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, 

perbankan Indonesia  harus berasaskan prinsip kehati-hatian.  

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, perbankan di Indonesia, terdiri 

atas dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan 

utama Bank Umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya  BPR 

tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan 

operasional yang terbatas. Sedangkan Bank Umum dapat menciptakan uang 

giral dalam hal penerbitan warkat giro dan cek yang berfungsi sebagai alat 

pembayaran. Di sisi lain  Bank Umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara BPR dibatasi 

hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah 

Mengingat keberadaan perbankan yang sangat penting dalam 

perkenomian suatu negara, maka dalam menjalankan fungsinya perbankan 

diatur dengan regulasi yang sangat ketat, baik dalam penghimpunan dana 

maupun dalam penyaluran kredit. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat 

terhadap perbankan sangat penting untuk dijaga guna meningkatkan efisiensi 

penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah terjadinya 

bank runs and panics. Kepercayaan masyarakat merupakan hal penting yang 

perlu dijaga karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar 
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kewajiban kepada seluruh nasabahnya apabila terjadi penarikan dana secara 

sekaligus. Kepanikan yang menyebabkan nasabah menarik dananya dari 

perbankan secara berbondong-bondong atau sekaligus (rush) dapat disebabkan 

oleh banyak faktor diantaranya kondisi kesehatan perbankan itu sendiri. 

Industri perbankan di Indonesia telah mengalami banyak masalah yang 

apabila diamati akar penyebabnya adalah lemahnya  dan tidak diterapkannya 

tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Hal ini 

menyebabkan industri perbankan tidak dapat secara berhati-hati (prudent) 

menyerap pertumbuhan risiko kredit dan perubahan pasar yang terjadi. 

Sementara itu, tidak transparannya praktik dan pengelolaan suatu bank 

mengakibatkan badan pengawas sulit mendeteksi praktik kecurangan yang 

dilakukan oleh pengurus/pejabat bank. 

Dalam menjalankan usahanya, bank konvensional sebagian besar 

menyalurkan kredit menggunakan sumber dana yang berasal dari  simpanan 

nasabah. Aset bank dalam bentuk pemberian kredit tersebut hanya dapat ditagih 

oleh bank sesuai dengan jangka waktu perjanjian kredit yang disepakati bank 

dengan debiturnya. Kesehatan aset kredit yang disalurkan ini merupakan faktor 

penting yang betul-betul harus dijaga oleh perbankan, karena kesehatan aset ini 

akan mencerminkan seberapa besar tingkat penerimaan yang akan diterima oleh 

perbankan dari aset kredit yang disalurkan kepada masyarakat. 

Di Indonesia terdapat lebih dari 120 bank yang terdiri dari bank swasta 

dan bank pemerintah, belum termasuk 1897 Bank Perkreditan Rakyat yang 

beroperasi diseluruh wilayah Indonesia. Banyaknya jumlah bank yang beroperasi 

ini menunjukan tingginya tingkat persaingan bank dalam menjalankan usahanya. 

Banyaknya jumlah bank yang beroperasi ini juga menunjukan tingginya tingkat 

persaingan dalam menyalurkan kredit kepada nasabah. Untuk tetap menjaga 

kesehatan perbankan, regulator dalam hal ini Bank Indonesia sudah membuat 
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aturan dan regulasi yang ketat yang wajib dipenuhi oleh perbankan.  Dengan 

aturan yang ada bank dituntut untuk dapat beroperasi secara efisien, sehat dan 

dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Jumlah Bank di Indonesia Desember 2008 

Sumber : Bank Indonesia  

Gambar di atas menunjukan jumlah bank yang beroperasi di Indonesia yang 

terdiri dari 124 Bank Umum dan 1897 Bank Perkreditan Rakyat. Jumlah bank 

yang banyak ini menyebabkan tingkat persaingan sangat tinggi.  Dalam kondisi 

persaingan yang tinggi tersebut, agar dapat menghasilkan tingkat return yang 

optimal, masing-masing bank harus dapat memilih sektor ekonomi yang 

menguntungkan dalam penyaluran kredit, dimana dari masing-masing sektor 

ekonomi tersebut harus dapat diukur tingat return yang dihasilkan 

Berdasarkan laporan keuangan perbankan di Indonesia, laba perbankan 

dari tahun 2004 sampai tahun 2008 terus mengalami peningkatan.  Namun  

demikian angka NPL (Non performing loan) atau kredit bermasalah mengalami 

peningkatan selama tahun 2005. Peningkatan kredit bermasalah ini akan 

menyebabkan penurunan laba/rentabilitas perbankan. Kenaikan kredit 
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bermasalah yang secara umum dialami oleh bank-bank di Indonesia dapat 

disebabkan oleh adanya penurunan kualitas kredit yang disebabkan oleh 

penurunan kondisi keuangan debitur, adanya keterlambatan pembayaran, dan 

memburuknya prospek usaha debitur. Meningkatnya nilai kredit bermasalah 

merupakan salah satu hal yang yang harus di atasi oleh manajemen bank 

disamping pengambilan keputusan investasi dan keuangan. 

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, penyaluran kredit oleh sektor 

perbankan mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Hal ini tentunya tidak 

terlepas dari kebutuhan dana dari para pelaku bisnis maupun konsumen pada 

umumnya. Perkembangan penyaluran kredit perbankan di Indonesia dari tahun 

2004 sampai dengan 2008 dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 1.  Perkembangan Kredit Perbankan Indonesia 
(miliar Rp) 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Kredit  
 

595,100  730,200  832,900  1,045,700  1,353,600  

o Rupiah 
 

459,100  584,400  657,600  810,400  1,071,100  

o Valuta Asing 
 

136,000  145,800  175,300  235,300  282,500  
      
Non performing loan           

o Volume 
   

34,240  60,600  58,100  48,600  50,900  

o Prosentase 5.75% 8.30% 6.98% 4.65% 3.76% 

Jumlah Bank   133     131       130     130  124  
 
Sumber : Indonesian Bank Statistic, Vol 7 No 1, Desember 2008 
 

Dari tabel di atas terlihat bahwa penyaluran kredit perbankan meningkat 

di atas 20% setiap tahunnya dari Rp 595 triliun pada tahun 2004 menjadi 

Rp1.353 triliun pada 2008. Pada tahun 2005, pertumbuhan kredit ini juga diikuti 

dengan pertumbuhan kredit bermasalah dari 5,75% menjadi 8,3% pada tahun 

2005. Namun kredit bermasalah dari segi nominal maupun rasio menurun cukup 

signifikan pada tahun 2008 menjadi Rp 50,9 triliun dan rasio 3,76%  (yang masih 
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berada pada ambang bawah rasio kredit bermasalah perbankan yang 

dipersyaratkan Bank Indonesia). Jumlah bank yang ada di Indonesia dari tahun 

2004 sampai dengan tahun 2008 mengalami penurunan dari 133 bank menjadi 

124 bank. Penurunan ini disebabkan oleh adanya proses merger dan likuidasi 

beberapa bank yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan oleh Bank 

Indonesia, sementara sebagian bank melakukan merger sendiri dikarenakan 

ketentuan modal minimum ataupun persyaratan kepemilikan sesuai ketentuan 

regulator ( Bank Indonesia). 

Dalam pemberian fasilitas kredit Bank Umum  membagi fokus bisnisnya 

dalam beberapa segmen antara lain, bisnis mikro, usaha kecil dan menengah 

(UKM) , bisnis korporasi,  bisnis konsumer dan retail ( Non UKM).  

Tabel  2. Perkembangan Kredit Bank Umum berdasarkan Segmen  
                                                                                                           (miliar Rp) 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Total Kredit   595,100         730,200         832,900      1,045,700          1,353,600  

UKM 
         

271,093  
         

354,908  
         

410,442  
         

502,796  
             

633,945  

Konsumsi 
         

151,081  
         

206,691  
         

226,339  
         

282,553  
             

367,117  

Non UKM 172,926 168,601 196,119 260,351 352,538 

Sumber : Indonesian Bank Statistic, Vol 7 No 1, December 2008 
 

Dari tahun 2004 sampai dengan 2008, perbankan Indonesia secara umum 

menyalurkan kredit dalam tiga segmen usaha yaitu UKM, Konsumsi dan non 

UKM. Dari sebaran penyaluran kredit pada masing-masing segmen terlihat 

bahwa sebagain besar fasilitas kredit disalurkan pada segmen usaha UKM 

dengan presentase +/- 50% sementara sisanya terbagi disektor Konsumsi dan 

sektor non UKM. Dari total volume, terlihat bahwa kredit yang disalurkan 

meningkat di atas 20% setiap tahunnya.  

 

 



6 

 

1.2.  Penyaluran Kredit di PT Bank XYZ Tbk. 

PT Bank XYZ Tbk sebagai salah satu Bank Swasta Nasional dengan 

fokus utama menyalurkan kredit kepada usaha kecil dan menengah, juga 

mempunyai segmen bisnis korporasi  yang disebut dengan kredit komersial, yaitu 

penyaluran kredit kepada perusahaan yang mempunyai omset tidak kurang dari 

Rp 50 miliar per tahun. Adapun komposisi penyaluran kredit di Bank XYZ 

menurut segmen usaha adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Perkembangan Kredit PT Bank XYZ menurut Sektor Usaha 

(miliar Rp) 
  2004 2005 2006 2007 2008 
UKM 8,300  8,030  9,150  12,361  13,374  
Komersial 3,775  4,630  4,326  5,153  7,507  
Konsumer 860  1,160  1,205     1,623              1,976  
Total  12,935 13,820 14,681 19,137 22,857 

Sumber : Annual Report Bank XYZ 2008 

Secara total, gabungan segmen usaha dari tahun 2004 sampai dengan 2008 

terjadi pertumbuhan kredit rata-rata sebesar 15% setiap tahunnya, namun dari 

tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, kredit yang disalurkan naik signifikan 

yaitu sebesar 30% yang bersumber dari kenaikan penyaluran pada segmen 

UKM. 

Dari tahun 2004 sampai dengan 2008, terlihat pertumbuhan kredit tidak 

merata pada setiap segmen usaha, dimana untuk segmen UKM pada periode 

2004 sampai dengan 2005, terjadi penurunan jumlah kredit yang disalurkan. 

Sedangkan dari tahun 2006 sampai dengan 2007 terjadi peningkatan penyaluran 

kredit sebesar 35%, sementara dari tahun 2007 ke tahun 2008 peningkatan 

kredit hanya sebesar 8%.  Pada segmen kredit komersial pada tahun 2007 

sampai dengan 2008, terjadi peningkatan yang signifikan dalam penyaluran 

kredit yaitu sebesar 45%, sementara pada tahun 2005 ke 2006 justru terjadi 

penurunan penyaluran kredit menjadi sebesar 6%. 
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Dalam penyaluran kredit, PT Bank XYZ Tbk penyaluran kredit menurut 

sektor ekonomi yang terdiri dari 9 sektor ekonomi yaitu Perdagangan, Jasa, 

Konstruksi, Pertanian, Manufaktur, Transportasi, Tenaga Listrik Pertambangan 

dan sektor Lain-lain. Adapun rincian penyaluran kredit berdasarkan sektor 

ekonomi adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Perkembangan Kredit PT Bank XYZ menurut Sektor Ekonomi 
(miliar Rp) 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Perdagangan        6,293 5,602 6,381          8,186          8,540  

Jasa 1,849      2,443 2,394          3,095          4,165  

Konstruksi 1,289      1,434 1,777          2,647          3,588  

Pertanian 921 838 825          1,141          1,334  

Manufaktur 603 739 921              809          1,001  

Transportasi 542 522 613              608             870  

Tenaga Listrik              47           60 197              253             519  

Pertambangan             47         338 347              679             682  

Lain-lain 1,343      1,844 1,226          1,718          2,158  

Total 12,935 13,820 14,681 19,137 22,857 

Sumber : Annual Report Bank XYZ 2008 

Dari Laporan Keuangan Bank XYZ Tbk (audited) di atas, komposisi terbesar 

penyaluran kredit berada pada sektor ekonomi dan perdagangan, dengan rata-

rata berkisar dari 40% - 50% dari total kredit yang disalurkan, sedangkan sektor 

ekonomi yang penyaluran kreditnya berada di bawah 5% adalah sektor 

transportasi, tenaga listrik dan pertambangan. Terlihat dari komposisi tersebut 

penyebaran kredit pada masing-masing sektor ekonomi  tidak merata. 

Pertumbuhan kredit pada masing-masing sektor bisnis tersebut  dalam 5 

tahun terakhir berjalan tidak merata.  Dimana sektor bisnis tertentu mengalami 

pertumbuhan sangat pesat sementara bisnis lainnya mengalami pertumbuhan 

yang lambat. Akibatnya kredit menjadi terkonsentrasi sehingga risiko tidak 

tersebar secara merata.  
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Dalam pembentukan portofolio kredit yang terdiri dari sektor-sektor 

ekonomi yang berbeda, perlu diketahui kinerja portofolio dengan menghitung 

kinerja masing-masing sektor ekonomi, sehingga nantinya akan dapat diketahui  

seberapa besar return yang dihasilkan oleh masing-masing sektor ekonomi dan 

bagaimana kinerja portofolio yang dibentuk oleh sektor ekonomi yang berbeda 

tersebut. Penyaluran kredit kepada segmen korporasi di Bank XYZ ditangani oleh 

direktorat tersendiri  yaitu Direktorat Komersial. Pada Direktorat ini kredit kepada 

korporasi  ditangani oleh divisi-divisi yang membentuk portofolio kredit 

berdasarkan sektor ekonomi. 

 

1.3. Perumusan Masalah   

Penilaian kinerja portofolio kredit pada masing-masing sektor ekonomi 

selama ini dilakukan dengan melihat rasio non performing loan (NPL)  atas 

penyaluran kredit yang dilakukan. Sedangkan faktor return atau tingkat imbal 

hasil masih dalam sebatas perhitungan effektif rate masing-masing sektor 

ekonomi. Effektif rate merupakan realisasi pendapatan bunga dibandingkan 

dengan total kredit yang disalurkan. Dalam penelitian ini, effektif rate juga disebut 

return realisasi atau realized return. Suatu fasilitas kredit dikatakan cukup baik 

apabila tingkat non performing loan kredit tersebut berada di bawah 5% apabila 

dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan. Angka 5% merupakan angka 

rata-rata yang dipakai oleh industri perbankan sebagai patokan dalam 

pengendalian non performing loan. 

Tabel 5. NPL Gross PT Bank XYZ  

Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 

Rasio NPL (%) 3.43 3.37 3.71 3.57 4.87 

Sumber : Annual Report Bank XYZ 2008 
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Permasalahan pengukuran kinerja portofolio dengan cara tersebut, 

adalah: 

1. Apabila suatu kredit dikategorikan lancar  setelah dilakukan restrukturisasi 

dengan penurunan suku bunga dan penundaan pembayaran, maka kinerja 

portofolio dianggap baik atau sama dengan kredit lancar yang tidak 

mengalami restrukturisasi. Padahal kedua fasilitas kredit akan memberikan 

tingkat imbal hasil atau return yang berbeda. 

2. Perbedaan tingkat suku bunga kredit lancar pada sektor ekonomi tertentu, 

akan mempengaruhi tingkat return kredit yang pada akhirnya mempengaruhi 

return dan kinerja portofolio, dimana seharusnya kinerja kredit atau portofolio 

kredit mestinya akan berbeda karena perbedaan suku bunga, namun 

dianggap sama apabila dilakukan dengan perhitungan non performing loan.  

3. Belum memperhitungkan risiko dalam menghitung kinerja portofolio. 

Pengertian risiko dalam penelitian ini adalah besaran deviasi atau 

penyimpangan hasil yang diperoleh terhadap hasil yang diharapkan. 

 

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, maka perlu dilakukan 

pengukuran kinerja kredit dan portofolio kredit dengan memperhitungkan faktor 

return dan tingkat risiko atas return yang digambarkan dengan standar deviasi 

return bunga kredit. Sehingga akan didapatkan suatu gambaran kinerja yang 

mencerminkan kinerja portofolio yang didasarkan pada tingkat return yang 

dihasilkan. 

Beberapa perumusan masalah dalam analisis portofolio kredit korporasi 

berdasarkan sektor ekonomi  adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana  kinerja kredit yang ada saat ini dengan pendekatan  rasio 

Non performing loan? 

2. Bagaimana tingkat penerimaan dan risiko kredit masing-masing sektor 

ekonomi ?.   

3. Bagaimana kinerja kredit apabila diukur dengan mempertimbangkan 

tingkat risiko dan tingkat imbal hasil investasi bebas risiko ?. 

. 

1.4. Tujuan Penelitian : 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis kinerja yang ada saat ini pada masing –masing sektor 

ekonomi. 

2. Mengukur tingkat penerimaan dan risiko kredit masing-masing sektor 

ekonomi  

3. Melakukan pengukuran kinerja portofolio kredit pada masing-masing 

sektor ekonomi dengan mengukur tingkat penerimaan dan risiko 

kredit. 

4. Menetapkan strategi pengembangan portofolio kredit dengan 

mempertimbangkan tingkat reward to variability rasio dan proporsi 

optimal masing-masing sektor ekonomi yang dikembangkan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat  sebagai berikut : 

1. Mengetahui kinerja masing-masing sektor ekonomi sehingga akan dapat 

diketahui kontribusi pendapatan masing-masing sektor. 

2. Mengetahui kinerja masing-masing sektor ekonomi sehingga dapat 

diambil keputusan manajemen untuk perkembangan kedepan. 
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3. Bagi penulis, untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dari MB-IPB 

sesuai dengan kondisi dilapangan. 

 

1.6. Ruang Lingkup  Penelitian 

Dalam Penelitian ini , ruang lingkup dibatasi hanya pada kredit korporasi 

pada Direktorat Komersial PT Bank XYZ Tbk . Penelitian ini dibatasi hanya untuk 

menganalisis perkembangan pemberian kredit pada masing-masing sektor bisnis 

untuk mengetahui tingkat return dan risiko serta kinerja  portofolio kredit masing-

masing sektor ekonomi. 

Atas data yang diolah dilakukan pembatasan yaitu : 

1. Mengeluarkan data kredit yang disalurkan dalam bentuk valuta asing 

(USD), dikarenakan tingkat return nya yang tidak sebanding dengan 

kredit dalam bentuk rupiah. 

2. Mengeluarkan data kredit dengan jaminan cash collateral, dikarenakan 

tingkat suku bunga akan berbeda dengan kredit umum. 

3. Mengeluarkan data kredit dengan outstanding nihil, walaupun terdapat 

sejumlah bunga yang diterima, dikarenakan dapat mempengaruhi 

penarikan kesimpulan penelitian. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




