
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kolektibilitas adalah tingkat atau ukuran kualitas suatu kredit. 

Penggolongan kualitas kredit tersebut didasarkan pada kemampuan membayar, 

sesuai dengan yang tertera pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 

7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005. Kelompok atau golongan dalam SEBI tersebut 

adalah kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan 

macet. Dari kelima golongan tersebut, kredit dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu kredit lancar yang disebut juga dengan performing loan dan kredit macet 

yang disebut dengan non-performing loan. Non – Performing Loan (NPL) 

merupakan situasi ketika jumlah kredit dalam nominal (outstanding) kredit berada 

pada kolektibilitas tiga sampai dengan kolektibilitas lima.  

NPL dapat terjadi akibat resesi maupun krisis ekonomi, penyalahgunaan 

dana kredit oleh nasabah maupun debitur, ketidakmampuan debitur dalam 

mengelola dananya, atau kelemahan manajemen institusi dalam melakukan 

analisis kelayakan kredit. Menurut Deng dan Liu (2008) salah satu faktor yang 

mempengaruhi terjadinya NPL dan gagal bayar adalah agunan. Menurut Pius 

(1997), faktor terjadinya NPL atau kredit macet terdiri dari tiga hal, yaitu faktor 

bank, debitur, dan faktor eksternal debitur maupun bank. Yang termasuk dalam 

faktor (internal) bank, antara lain analisis kredit yang tidak sesuai dengan 5C, 

pihak bank sengaja menaikan nilai jaminan, dan bank tidak melakukan 

pengawasan secara teratur. Faktor yang termasuk dalam internal debitur, antara 

lain, penyalahgunaan kredit, sedangkan faktor eksternal bank maupun debitur, 
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antara lain laporan keuangan dari akuntan publik tidak benar, kondisi bisnis yang 

berubah, atau terjadinya bencana alam. 

Indrawati (1997) menyatakan bahwa faktor penyebab timbulnya NPL atau 

kredit macet adalah faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor yang pertama 

adalah ketidakmampuan bank dalam melakukan monitoring dan pengawasan 

terhadap usaha nasabah. Kedua, kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam 

kelayakan proyek. Ketiga, adanya faktor x, yaitu “surat sakti” yang melupakan 

faktor profesionalisme dan integritas. 

Alam (2008) menyatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat NPL dapat 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi baik eksternal maupun internal perbankan. 

Secara umum, faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan NPL adalah 

keadaan perekonomian terutama pada saat terjadi resesi, kondisi  keuangan 

nasabah yang menurun, penyalahgunaan dana kredit oleh nasabah (debitur), atau 

debitur terlalu berani dalam memutuskan pengambilan kredit, sedangkan faktor 

internal bank adalah kelemahan manajemen dan kualitas sumber daya manusia. 

Jika kondisi perekonomian sedang mengalami resesi, inflasi dapat terjadi. Asumsi 

pendapatan tetap, inflasi yang terjadi akan menyebabkan daya beli masyarakat 

menjadi menurun. Masyarakat akan lebih mengutamakan kebutuhan pokoknya 

dibandingkan dengan membayar hutang sehingga NPL dapat meningkat. 

Peningkatan NPL juga disebabkan oleh kelemahan manajemen, seperti 

terlalu banyak birokrasi, atau subyektivitas karena memiliki hubungan yang dekat 

dengan nasabah/debitur. Menurut Mulya (1996), manajemen tersebut merupakan 

aset suatu perusahaan yang bernilai tinggi dibandingkan aset lainnya karena 

merupakan salah satu agunan atau jaminan kelancaran pembayaran kredit oleh 
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debitur. Kelengkapan dokumen merupakan hal penting dalam analisis kredit 

sebelum kredit diberikan (Saka, 2007). Jika dokumen tidak lengkap, pihak bank 

tidak dapat mengkonfirmasi dan secara tidak langsung dapat mengakibatkan NPL. 

Sulitnya mengkonfirmasi data debitur akan mengakibatkan pihak bank tidak 

mendapatkan informasi yang cukup. Ketidaklengkapan dokumen dapat terjadi 

akibat subyektivitas atau hubungan dekat antara pihak bank dengan debiturnya.  

Jika suatu bank memiliki tingkat NPL yang tinggi, bank tersebut akan 

menderita kerugian bahkan menjadi bangkrut. Masyarakat akan pindah ke bank 

yang memiliki kinerja yang lebih baik. Jelas bahwa NPL merupakan materi yang 

menarik bagi pelaku perbankan dan masyarakat. Oleh karena itu, NPL ini menjadi 

dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian untuk mengetahui gambaran 

mengenai tingkat NPL dan profil nasabah yang mempengaruhi NPL di suatu 

bank. 

Pemberian pinjaman memiliki hubungan yang erat dengan karakteristik 

nasabah. Sebelum terjadinya akad, bank perlu menganalisis beberapa faktor untuk 

meyakinkan manajemen sehingga dapat memutuskan untuk memberikan kredit 

atau tidak. Hal ini penting dilakukan demi kelancaran pembayaran kredit oleh 

nasabah di kemudian hari. Dari pernyataan – pernyataan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa nasabah juga menyebabkan tinggi rendahnya NPL. Faktor – 

faktor tersebut adalah eksternal dan internal nasabah. Faktor internal nasabah juga 

dapat berupa ketidakmampuan nasabah untuk mengelola keuangannya. Faktor 

eksternal nasabah tidak hanya berasal dari kondisi perekonomian nasional, 

kebijakan pemerintah, atau kebijakan bank, tetapi juga faktor alam seperti 

terjadinya bencana alam yang menyebabkan nasabah kehilangan harta benda 



 4

sehingga tidak dapat membayar pinjaman. Faktor lainnya adalah suku bunga 

kredit yang harus dibayarkan oleh debitur/nasabah. Hal ini yang dinyatakan oleh 

Harrison dan Noordewier (2011). 

Kredit Properti merupakan salah satu bentuk turunan kredit yang 

digunakan oleh masyarakat baik tingkat perusahaan maupun perseorangan dalam 

pengadaan tanah maupun bangunan. Bentuk dari properti adalah rumah, 

apartemen, tempat perbelanjaan, dan kantor. Dalam penelitian ini, properti yang 

akan dibahas adalah rumah. Kredit yang berkaitan dengan rumah adalah Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) kredit ini digunakan untuk memiliki rumah. KPR 

merupakan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank.  

Tujuan diberikannya KPR adalah untuk memudahkan masyarakat dalam 

memiliki rumah dengan cara mengangsur sampai jangka waktu tertentu dan 

tingkat suku bunga yang telah ditentukan. KPR tersebut dapat digolongkan 

menjadi dua macam, subsidi dan non subsidi. KPR subsidi merupakan program 

Kementerian Perumahan Rakyat yang dijalankan oleh bank yang ditunjuk. KPR 

subsidi lebih ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke 

bawah, sedangkan KPR non subsidi ditujukan untuk masyarakat luas. 

Salah satu bank yang melayani KPR adalah Bank BTN. Bank BTN berdiri 

pada tahun 1897 dengan nama “Postspaar Bank” dan berbentuk perseroan. Pada 

tahun yang sama, Jepang mengambil alih pengelolaan dan berubah nama menjadi 

“Chokon Kyoku”. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1950, Chokon 

Kyoku berubah nama menjadi Bank Tabungan Pos dan tiga belas tahun kemudian 

berubah menjadi Bank BTN (www.btn.co.id). Bank BTN merupakan bank yang 

langsung ditunjuk pemerintah untuk melayani masyarakat dengan jasa KPR sejak 
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dikeluarkannya SK Menkeu pada tahun 1974. Salah satu jenis KPR yang dimiliki 

oleh Bank BTN disebut dengan Kredit Griya Utama (KGU). KGU ini digunakan 

untuk memiliki tanah dan rumah dengan tenor lima belas tahun. Sebagaimana 

layaknya bank pada umumnya yang meminjamkan dananya pada masyarakat, 

permasalahan yang akan timbul adalah NPL. Secara bruto, NPL konstruksi Bank 

BTN selama lima tahun terakhir masih di atas 3%, yaitu 3,91% pada tahun 2006, 

4,05% pada tahun 2007, 3,20% pada tahun 2008, 3,36% pada tahun 2009, dan 

4,22% sampai dengan bulan September tahun 2010. NPL tersebut dapat dilihat 

dalam Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. NPL Bank BTN selama Tahun 2005 - 2010 
Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
NPL 4,04 3,91 4,05 3,20 3,36 4,22* 

Sumber : (www.btn.go.id). 
Keterangan : *sampai dengan bulan September 

Nasabah yang melakukan akad kredit disebut dengan debitur. Oleh karena 

itu, dari pernyataan – pernyataan di atas, penulis ingin mengetahui tingkat NPL 

KGU dan faktor – faktor yang mempengaruhi NPL pada KGU, baik dari internal 

debitur maupun eksternal debitur, terutama pada Bank BTN Cabang Bogor. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah  : 

1. Bagaimana perkembangan KGU pada Bank BTN selama tahun 2001 – 

2010? 
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2. Apakah faktor – faktor internal debitur yang meliputi penghasilan, 

maksimum kredit, umur, pendidikan, pekerjaan, agunan, dan tenor, serta 

faktor eksternal debitur, yaitu suku bunga, berpengaruh nyata terhadap non 

performing loan (NPL) KGU Bank BTN? 

3. Bagaimanakah strategi Bank BTN dalam mengendalikan NPL di masa 

yang akan datang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah  : 

1. Mendeskripsikan perkembangan KGU pada Bank BTN selama tahun 2001 

– 2010. 

2. Menganalisis pengaruh faktor – faktor internal debitur, yang meliputi  

penghasilan, maksimum kredit, umur, pendidikan, pekerjaan, agunan, dan 

tenor, serta faktor eksternal debitur, yaitu suku bunga, terhadap non 

performing loan (NPL) KGU Bank BTN. 

3. Menyusun  langkah – langkah strategi Bank BTN dalam mengendalikan 

NPL di masa yang akan datang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada : 

1. Pihak Bank BTN : 

a. Membantu pemahaman mengenai peta atau gambaran faktor – faktor 

yang mempengaruhi NPL, yaitu dari segi faktor internal debitur, 
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seperti penghasilan, maksimum kredit, umur, pendidikan, pekerjaan, 

serta faktor eksternal debitur seperti suku bunga. 

b. Membantu menyusun langkah – langkah strategi Bank BTN dalam 

mengendalikan NPL di masa yang akan datang. 

2. Pihak penulis untuk memperluas pengetahuan mengenai topik penelitian, 

serta mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari. 

3. Peneliti selanjutnya, dapat menjadi bahan kajian bagi penelitian dengan 

topik maupun metodologi  yang serupa 

4. Pembaca lainnya, dapat menambah pengetahuan mengenai deskripsi atau 

gambaran tentang KPR, terutama Kredit Griya Utama (KGU) dan NPL. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hanya dilakukan analisis pada 

KGU sebagai salah satu produk KPR non subsidi Bank BTN Cabang Bogor dan 

dilakukan analisis dari tahun 2001 – 2010. Rentang waktu pengamatan tersebut 

dipilih dengan pertimbangan sepuluh tahun terakhir setelah terjadinya krisis pada 

tahun 1998. 
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