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Perbankan merupakan sektor usaha yang merasakan secara langsung 

dampak krisis ekonomi dan moneter yang dimulai sejak paruh ke 2 tahun 1997. 
Kredit bermasalah melonjak hingga 44,32 % dari total kredit yang disalurkan  
pada tahun 1998, perbankan mengalami negative spread, rata-rata capital 
adequacy ratio (CAR) perbankan –25 %, tercacat puluhan bank dilikuidasi, 
sebagian besar lainnya masuk dalam program penyehatan. Pada gilirannya 
pemerintah sebagai penyelenggara negara mengambil langkah penyelamatan 
diantaranya dengan mendirikan BPPN, membuat program penjaminan pemerintah 
atas simpanan masyarakat pada bank, dan melakukan rekapitalisasi kepada 
beberapa bank yang dipilih dengan kategori tertentu.  

Keadaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) selanjutnya disebut BRI 
tidak jauh berbeda dengan kondisi perbankan nasional pada umumnya. Untuk 
mencapai CAR 4 % harus direkapitalisasi oleh pemiliknya (pemerintah) dengan 
dana sebesar Rp. 29.149 miliar, dimana 70 % dari program rekapitalisasi 
diselesaikan pada tanggal 25 Juli 2000, dan sisanya yaitu sebesar 30 % 
diselesaikan pada tanggal 25 Oktober 2000. 

Setelah mengalami kerugian yang amat besar pada tahun 1998 dan 1999, 
dimana  mencapai angka masing-masing Rp.–166,41 triliun dan Rp. -71,68 triliun, 
maka pasca rekapitalisasi, perbankan mulai terlihat bangkit, ditandai dengan laba 
yang dapat dicetak oleh perbankan nasional pada tahun 2000 dan 2001, masing-
masing Rp. 6,92 triliun dan Rp. 7,08 triliun. Namun demikian  pulihnya laba 
perbankan di tahun 2000 lebih banyak disebabkan oleh pendapatan yang berasal 
dari bunga obligasi pemerintah dan pendapatan yang bersumber dari penempatan 
bank pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sedangkan pendapatan yang 
bersumber dari kredit belum menunjukkan perkembangan yang berarti, hanya 
32,2 % dari total pendapatan bank (InfoBank, Juni 2002), selain itu credit crunch 
masih tetap berlangsung, hingga September 2001 dari Rp. 735,8 triliun total dana 
pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan, hanya Rp. 440,5 triliun yang 
disalurkan dalam bentuk kredit baru. (Uphadi dalam Republika, 27 Mei 2002). 

Sama dengan kondisi perbankan nasional, pulihnya kondisi BRI pada 
tahun 2000 dimana CAR telah mencapai 14,35 %, net interest margin Rp. 2.771 
miliar, laba bersih Rp. 335 miliar, tidak serta merta fungsinya sebagai financial 
intermediary (lembaga intermediasi keuangan) juga telah pulih, mengingat 
keadaan tersebut lebih banyak disebabkan oleh subsidi pemerintah dalam bentuk 
bunga obligasi, ini terlihat dari adanya kenyataan bahwa dari Rp 1,321 triliun 
interest income yang berhasil dicetak BRI pada kuartal 1 tahun 2002,  Rp 436 
miliar nya (33 %) merupakan bunga obligasi, oleh karenanya struktur pendapatan 
tersebut merupakan hal yang tidak biasa dalam praktik perbankan yang sehat. 
Penyaluran kredit belum menunjukkan perkembangan yang memuaskan, loan to 
deposit ratio (LDR) pada kuartal 1 tahun 2002 baru sebesar 57 % (Rudjito dalam 
Republika 3 Juni 2002).  



 

Dengan berbagai latar belakang di atas menjadi penting bagi BRI untuk 
segera memulihkan kembali fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan 
dengan mulai menyalurkan kredit ke sektor riil, sehingga pendapatan bunga yang 
diperoleh merupakan usaha nyata BRI, tentunya dengan menentukan terlebih 
dahulu arah perkreditan di masa yang akan datang, mengkaji sektor apa saja yang 
layak untuk dibiayai, menetapkan fokus bisnis BRI, dan menetapkan strategi yang 
akan digunakan untuk mencapai hal tersebut. 

Portofolio kredit merupakan hasil dari kombinasi berbagai sektor yang 
masing-masing maupun secara bersamaan memberikan kontribusi dalam 
menentukan besarnya tingkat pengembalian dan tingkat risiko kredit. Pengetahuan 
tentang karakteristik berbagai sektor kredit akan sangat membantu manajemen 
dalam mengambil keputusan tentang penentuan portofolio kredit yang dapat 
memberikan hasil optimal/ efisien. 

Pada tesis ini penulis mencoba menganalisis segenap aspek perkreditan di 
BRI Kantor Cabang Tanjungkarang, dengan menggunakan teori portofolio 
investasi, dimana kredit didudukkan sebagai salah satu jenis financial investment. 
Berpijak pada hasil analisis ini, maka disusunlah berbagai skenario di masa yang 
akan datang guna memberikan alternatif strategi bisnis, khususnya berupa strategi 
ekspansi kredit bagi BRI Kanca Tanjungkarang. 

Analisis faktor lingkungan eksternal seperti : kondisi perbankan nasional 
dan kebijakan pemerintah, kebijakan otoritas moneter tentang kualitas pinjaman, 
dan analisis faktor-faktor internal, seperti : menyangkut kinerja BRI Kanca 
Tanjungkarang, kebijakan pengelolaan kredit, perkembangan kredit baik 
menyangkut jumlah, kualitas, tingkat penerimaan, dan tingkat risiko secara 
bersama-sama akan digunakan dalam penyusunan tesis ini. 

Kredit ritel diluar kredit kepada golongan berpenghasilan tetap (Golbertap) 
merupakan obyek yang diteliti dalam tesis ini, sedangkan kredit mikro, menengah 
dan korporasi tidak termasuk dalam lingkup penelitian. 

Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah mulai dari tahun 1996 
sampai dengan pertengahan tahun 2002, kurun waktu tersebut dianggap cukup 
representatif menggambarkan kondisi  pra, saat dan pasca krisis. Data internal 
pada umumnya bersumber dari LBBU (laporan Bulanan Bank Umum) BRI Kanca 
Tanjungkarang, Sistem Informasi Pinjaman (Portofolio Pinjaman) BRI Kanca 
Tanjungkarang, laporan keuangan Kanca, laporan tahunan Kantor Pusat BRI. 
Sedangkan data eksternal banyak bersumber dari instansi BPS Pusat, Bank 
Indonesia, BPS Propinsi Lampung, dan Bank Indonesia Cabang Bandar Lampung. 

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pada tahun 1998 dan 1999 
kinerja BRI Kanca Tanjungkarang menurun tajam, outstanding pinjaman turun, 
baik itu disebabkan banyak nasabah yang melakukan penurunan jumlah maupun 
melunasi pinjamannya juga ditambah dengan tidak dapat dilakukannya ekspansi 
kredit untuk sementara waktu, kualitas kredit menurun tajam, jumlah kredit 
bermasalah menemui puncaknya pada tahun 1998 dan 1999, masing-masing 
sebesar 12,24 % dan 21,65 % dari total kredit yang disalurkan. Jumlah simpanan 
masyarakat meningkat dengan tajam pada tahun 1999 sebesar 56,96 %, membawa 
konsekuensi net interest margin menjadi negatif yaitu sebesar Rp. –21.590 juta, 
namun dengan adanya mekanisme transfer price,  BRI Kanca Tanjungkarang 
tetap dapat membukukan laba sebesar Rp. 12.749 juta, karena pada saat itu ia 
memiliki kelebihan loanable funds,  dimana LDR hanya sebesar 38,03 %. 



 

Proporsi kredit yang disalurkan oleh BRI Kanca Tanjungkarang rata-rata 
selama 7 tahun, 1996 sampai dengan pertengahan 2002 adalah kepada sektor 
pertanian 9,79 %, perindustrian 1,08 %, konstruksi 0,27 %, perdagangan 85,38 %, 
transportasi 0,90 % serta jasa dan lainnya 2,59 %. Sementara itu komposisi PDRB 
Kodya Bandar Lampung didominasi oleh 3 sektor , yaitu industri pengolahan, 
perdagangan, dan jasa masing-masing 29,82 %, 22,78 % dan 14 % (BPS Propinsi 
Lampung 2001 dalam Kompas “Profil Daerah”, 2001). Hasil analisis  kualitas 
kredit per sektor sepanjang tahun 1996 sampai dengan pertengahan tahun 2002 
menunjukkan bahwa sektor perdagangan memiliki rata-rata kredit bermasalah 
terendah, yakni sebesar 5,98 %, berturut-turut diikuti sektor pertanian 6,26 %, 
perindustrian 11,04 %, jasa dan lainnya 11,95 %, transportasi 27,20 %, serta 
konstruksi  36,14 %.  

Karena kondisi past experience akan digunakan sebagai dasar untuk 
memprediksi keadaan yang akan datang, maka data tahun 1998 dan 1999 tidak 
disertakan dalam perhitungan, mengingat banyak terjadi hal ekstrim pada tahun-
tahun tersebut,dimana krisis ekonomi mencapi puncaknya. Dengan menggunakan 
model Harry Markowitz (matriks variance dan covariance), dan dibantu dengan 
perangkat lunak Statistical Product and Service Solutions (SPSS) diperoleh hasil 
besarnya tingkat realisasi pendapatan bunga masing-masing sektor yakni,  
pertanian memiliki expected return atau E(R) 17,11 % dengan standard deviation 
atau STD 0,438 %, perindustrian memiliki E(R) 17,12 %,  STD 0,205 %, 
konstruksi memiliki E(R) 14,02 % dengan STD 0,066 %, perdagangan memiliki 
E(R) 17,987 % STD 1,485 %, transportasi memiliki E(R) 13,89 % dengan STD 
0,216 %, jasa dan lainnya memiliki E(R) 17,62 % dengan STD 0,320 %. Adapun 
E(R) portofolio sebesar    17,83 % dengan STD 1,457 %. 

Kemudian hasil perhitungan di atas digunakan sebagai dasar pengambilan 
keputusan untuk merumuskan strategi bisnis ataupun strategi ekspansi kredit di 
masa yang akan datang. Dengan asumsi keadaan sampai dengan 2 tahun yang 
akan datang masih sama dengan saat ini, maka angka realisasi tingkat 
pengembalian maupun tingkat risiko masing-masing sektor digunakan sebagai 
dasar perhitungan berbagai skenario yang akan dijalankan.  

Berkaitan dengan berbagai asumsi di atas akan dijalankan beberapa 
skenario dengan cara mengubah-ubah kendala dalam menyalurkan kredit ke 
berbagai sektor ekonomi, yang dengan tingkat pengembalian tertentu akan 
diperoleh berbagai tingkat risiko, untuk kepentingan optimalisasi tersebut 
digunakan perangkat lunak Linear Interactive Diskret Optimizer (LINDO). 
Sedangkan dasar untuk menentukan komposisi portofolio masing-masing skenario  
adalah : 1) Skenario I : Expected return portofolio kredit BRI Tanjungkarang 
ditentukan sama dengan past experience, yaitu 17,83 %, kemudian dicari 
komposisi masing-masing sektor kredit, yang memberikan hasil yang optimal, 
yaitu dengan risiko (standard deviation) terkecil, tanpa kendala apapun, 2) 
Skenario II : Expected return ditentukan sama dengan past experince, sedangkan 
kendala disesuaikan dengan salah satu strategi bisnis BRI yaitu fokus ke arah 
agribisnis, sehingga kendalanya adalah sektor pertanian minimal menerima 10,5 
% dari total kredit yang disalurkan, 3) Skenario   III : Expected return juga 
ditentukan sama dengan past experince, namun kendala disesuaikan dengan 
keadaan perekonomian regional, dimana selain sektor perdagangan, sektor 
perindustrian dan sektor  jasa merupakan kontributor utama PDRB Kodya Bandar 



 

Lampung, sehingga  kredit yang ditujukan kepada sektor perindustrian minimal 
10,5 %, dan jasa minimal 11 % dari total kredit yang disalurkan, 4) Skenario IV : 
Expected return ditentukan sama dengan past experince, sedangkan kendala 
dikaitkan dengan strategi bisnis BRI disatu sisi, serta kondisi ekonomi regional di 
sisi lain, sehingga kredit yang ditujukan kepada sektor pertanian minimal 10,5 %, 
dan sektor jasa minimal 11 % dari total kredit yang disalurkan, 5) Skenario V : 
Komposisi kredit ditetapkan sedemikian rupa agar mencapai expected return 
17,83 % (past experince), dengan kendala, yakni kredit yang ditujukan kepada 
sektor pertanian minimal 10,5 %, dan sektor perindustrian minimal 10,5 % dari 
total kredit yang disalurkan.  

Hasil perhitungan berbagai skenario di atas menunjukkan dengan tingkat 
return 17,83 %, maka  pada skenario I diperoleh tingkat risiko portofolio, yang 
ditunjukkan oleh nilai standard deviation sebesar 1,131 %, dengan komposisi 
sektor perdagangan 58,33 % dan sektor jasa/ lainnya 41,67 %. Skenario II 
menghasilkan tingkat risiko sebesar 1,153 %, dengan komposisi sektor pertanian 
10,50 %, perdagangan 73,21 %, jasa/ lainnya 16,29 %. Skenario III menghasilkan 
tingkat risiko sebesar 1,165 %, dengan komposisi sektor perindustrian 10,50 %, 
perdagangan 72,92 %, jasa/ lainnya 16,58 %. Skenario IV menghasilkan kondisi 
yang sama dengan skenario II , dengan tingkat risiko sebesar 1,153 %, dibentuk 
dengan komposisi sektor pertanian 10,50 %, perdagangan 73,21 %, jasa/ lainnya 
16,29 %. Adapun skenario V tidak menghasilkan kondisi yang optimal, oleh 
karenanya perlu dilakukan penyesuaian komposisi kredit, sehingga komposisinya 
menjadi sektor pertanian 10,50%, perindustrian 6,82 % dan perdagangan 82,68 % 
dengan tingkat risiko 1,176 %. 

Portofolio kredit dengan komposisi  sektor pertanian 10,50 %, 
perdagangan 73,21 % dan jasa/ lainnya 16,29 % dengan tingkat risiko 1,153 % 
diharapkan akan memberikan hasil optimal bagi BRI Kanca Tanjungkarang, 
dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : a) Komposisi portofolio tersebut 
cukup favorable bagi BRI Kanca Tanjungkarang, mengingat dengan kondisi saat 
ini saja net interest income BRI Tanjungkarang masih positif, b) Berbeda dengan 
karakteristik investasi sekuritas, dimana terdapat kemudahan dalam mengubah 
komposisi portofolionya, tidak demikian halnya pada investasi dalam bentuk 
kredit. Oleh karenanya diharapkan manajemen tidak terlalu banyak menemui 
kesulitan untuk mengubah komposisi kreditnya, mengingat komposisi saat ini 
relatif mendekati komposisi skenario ini, c) Manajemen telah cukup nyaman 
dengan komposisi portofolio yang ada saat ini, mengingat profil segenap pejabat 
kredit  BRI Tanjungkarang lebih cenderung pada risk averser, hal ini ditunjukkan 
juga dengan adanya kenyataan bahwa proporsi kredit per sektor ekonomi 7 tahun 
terakhir relatif sedikit perubahannya, d) Komposisi ini  mengakomodasi salah satu 
strategi bisnis BRI, yaitu fokus ke agribisnis, dan sekaligus juga mengakomodasi 
realitas perekonomian daerah, dimana sektor perdagangan dan sektor jasa 
merupakan kontributor utama PDRB daerah,  e) Komposisi tersebut cukup ideal 
untuk mendiversifikasi portofolio dalam rangka mereduksi risiko, mengingat nilai 
koefisien korelasi penerimaan bunga sektor-sektor yang membentuk portofolio 
tersebut negatif dan positif lemah,             f) Ekspektasi pasar mengisyaratkan 
bahwa suku bunga akan terus mengalami penurunan sebagaimana ditunjukkan 
oleh fenomena over subcribe nya    T-Bonds yang dikeluarkan pemerintah senilai 
Rp. 2 triliun hingga 3,5 kali (Republika, 21 Desember 2002) dan kecenderungan 



 

penurunan suku bunga SBI, maka perhatian manajemen hendaknya lebih 
ditujukan kepada penurunan tingkat risiko, yang dalam hal ini dari 1,457 % 
menjadi 1,153 %. 

Dari hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat diusulkan beberapa hal 
kepada manajemen BRI Kanca Tanjungkarang, sebagai berikut: a) Pengembangan 
strategi perkreditan BRI Kanca Tanjungkarang hendaknya lebih diarahkan kepada 
sektor yang selama ini merupakan kompetensi BRI, yaitu perdagangan,                    
b) Pengembangan bisnis perkreditan ke sektor lain, diluar perdagangan seperti : 
sektor perindustrian, pertanian ataupun jasa dan lainnya hendaknya tetap 
diusahakan sebagai bagian dari upaya diversifikasi portofolio untuk mereduksi 
risiko, selain itu sektor-sektor dimaksud mempunyai kontribusi besar terhadap 
PDRB daerah,           c) Meskipun kelebihan loanable funds saat ini masih dapat 
diatasi dengan adanya mekanisme transfer price antar unit kerja BRI, 
seyogyanyalah BRI Kanca Tanjungkarang lebih mengoptimalkan fungsi 
intermediasi keuangannya dengan menaikkan LDR nya hingga sebesar angka 
menurut best practice (sekitar 95 %), melalui upaya-upaya, seperti  : meninjau 
ulang proses dan prosedur kredit nya  agar lebih efisien, tanpa menyimpang dari 
ketentuan yang berlaku, menyesuaikan pola angsuran pinjaman dengan pola 
cashflow nasabah,  menyesuaikan jangka waktu kredit dengan siklus bisnis 
nasabah, dan lain-lain, yang kesemuanya itu diharapkan dapat memperbaiki 
kualitas kredit atau memperkecil risiko kredit, d) Pengembangan proposal bisnis 
dengan model analisis portofolio berdasarkan sektor ekonomi seyogyanya dapat 
dijadikan bahan untuk melengkapi  proses pengambilan keputusan oleh 
manajemen di bidang perkreditan di masa-masa yang akan datang.  

Sesungguhnya berbagai hasil skenario dan hasil perhitungan quadratic 
programming di atas bukan satu-satunya dasar manajemen dalam mengambil 
suatu keputusan strategik, mengingat kompleksitas masalah perkreditan maka 
pengkajian aspek-aspek lainnya tentu merupakan keniscayaan untuk disertakan 
dalam suatu proses pengambilan keputusan. Namun demikian hasil perhitungan di 
atas paling tidak dapat menjadi referensi bagi manajemen, sehingga segenap 
keputusan yang diambil memiliki dasar argumentasi yang rasional.  
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