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Latar Belakang 

 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik pada tahun 2012 

mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6.23% (BPS 2013). Kondisi tersebut 
didorong oleh konsumsi rumah tangga yang terus tumbuh hingga 5.4% pada tahun 
2012 (BI 2013). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga nonmakanan yang 
meningkat salah satunya adalah pertumbuhan konsumsi otomotif khususnya 
motor sebagai alternatif solusi transportasi masyarakat. Data Asosiasi Industri 
Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat pertumbuhan penjualan sepeda motor di 
Indonesia dari 2009 hingga 2012 mencapai 20%. Perlambatan ekonomi global 
yang terjadi pada tahun 2013 akibat krisis Eropa dan belum pulihnya 
perekonomian Amerika berdampak pada perekonomian Indonesia yang hanya 
mencatat pertumbuhan semester I 2013 sebesar 5.92% (BPS 2013). Perlambatan 
ekonomi Indonesia pada tahun 2013 ternyata tidak mempengaruhi penjualan 
sepeda motor. AISI mencatat pertumbuhan sebesar 8.2% dibanding semester I 
tahun 2012. Besarnya penjualan sepeda motor membuat permintaan akan jasa 
pembiayaan konsumen yang memberikan fasilitas kredit dalam pembelian sepeda 
motor ikut meningkat. Besarnya penjualan juga ditunjang dengan kemudahan 
proses dalam memperoleh kredit untuk pembelian sepeda motor dari perusahaan 
pembiayaan. 

Perkembangan industri jasa keuangan non bank yang dapat memberikan 
dana untuk konsumen dalam membeli barang konsumsi membuat industri 
pembiayaan ini meningkat seiring meningkatnya tingkat konsumsi nasional. Jasa 
pembiayaan untuk masyarakat terdiri dari sewa guna usaha, anjak piutang, kartu 
kredit, atau pembiayaan konsumen (Oktaviani & Martani 2006). Pembiayaan 
konsumen tumbuh rata-rata 25.36% per tahun dari tahun 2006 hingga 2011 
(Bapepam 2012). Meningkatnya permintaan jasa pembiayaan khususnya 
pembiayaan konsumen mengakibatkan persaingan yang cukup ketat antar 
perusahaan pembiayaan konsumen sehingga proses kredit pun semakin mudah 
(Nyoman 2011). Yuendro (2007) menjelaskan semakin tingginya persaingan 
secara langsung berdampak pada peningkatan intensitas risiko kredit. Arahood 
(1971) menjelaskan bahwa tujuan dari institusi keuangan sebagai kreditur pada 
hakikatnya menyalurkan kredit sebesar-besarnya kepada debitur yang layak 
diberikan fasilitas kredit. Persaingan yang cukup ketat dalam industri pembiayaan 
konsumen membuat perusahaan semakin sulit untuk mencapai target 
penjualannya, sehingga membuat perusahaan melonggarkan proses penyaluran 
kredit guna mencapai target penyaluran kreditnya. Hal ini sangat memberikan 
dampak terhadap peningkatan risiko kredit dikarenakan proses kredit yang lebih 
mengedepankan target pencapaian penyaluran kredit dibanding risiko kredit yang 
akan dihadapinya. Risiko yang sangat berpengaruh terhadap bisnis perusahaan 
pembiayaan adalah risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar selalu dihadapi bagi 
setiap kreditur yang melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya membayar 
hutang berikut bunganya.  

Budaya manajemen risiko sangat penting untuk membentuk institusi 
keuangan yang tangguh (Akhter 2010). David (2006) menyatakan bahwa 
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tantangan bagi para top executives untuk mendorong budaya di bank baik 
kebijakan, sikap terhadap kuantifikasi risiko, dan sistem yang membangun 
keseimbangan yang tepat antara penilaian subjektif dan objektif perhitungan 
risiko dalam mengambil keputusan. Peran manajemen risiko di PT. XYZ sebagai 
pengelola risiko sebuah perusahaan sangat penting untuk mengembangkan sistem 
yang berguna meminimalkan risiko gagal bayar secara efisien. Sistem 
penyaringan konsumen dalam proses penyaluran kredit seringkali digunakan 
melalui metode application scoring. Penggunaan application scoring berguna 
untuk mempercepat pengambilan keputusan layak tidaknya seorang calon debitur 
memperoleh pinjaman, mengurangi biaya proses penyaluran kredit, serta 
meningkatkan konsistensi penilaian debitur (Avery et al 1996). Pengurangan 
biaya pengawasan terhadap debitur dengan tetap melakukan identifikasi potensial 
risiko dapat dilakukan dengan aplikasi model application scoring (Fritz dan 
Hosemann 2000). Keputusan untuk memberikan kredit juga dapat dilakukan 
dengan cukup objektif karena setiap calon debitur yang mengajukan permintaan 
kredit akan dinilai dengan model yang sama (Kristijadi 2006). Hasil dari aplikasi 
model application scoring juga digunakan pihak kreditur untuk menentukan 
tingkat bunga bagi debitur (Furick 2006). 

Isu yang muncul bagi pihak kreditur dalam hal ini adalah perusahaan 
pembiayaan bagaimana mengelola konsumen yang sudah terakuisisi kreditnya 
karena berdasarkan hasil application scoring layak untuk diberikan kredit. 
Pengelolaan account bagi pihak kreditur menjadi salah satu proses kunci untuk 
meminimalkan risiko gagal. Pengelolaan account disini terkait bagaimana 
perusahaan menjaga dan melakukan treatment agar risiko gagal bayar dapat 
dikurangi serta melakukan smart identification terhadap konsumen yang lebih 
berisiko terhadap gagal bayar. Salah satu cara yang efektif dalam hal penanganan 
account adalah dengan cara melakukan behaviour scoring. Behaviour scoring 
mampu memetakan konsumen berdasarkan tingkat risiko terhadap gagal bayar 
berdasarkan perilaku pembayaran selama masa kredit. Penggunaan behaviour 
scoring diharapkan sebagai langkah awal dalam mencegah terjadinya gagal bayar 
dengan mengetahui probabilitas menjadi default di setiap umur pinjamannya. 

Stepanova dan Thomas (2001) menerapkan behaviour scoring dengan 
menggunakan analisa daya tahan untuk memberikan tingkat risiko yang lebih 
terpadu di setiap umur pinjaman. Penggunaan analisa daya tahan khususnya 
Proportional hazard model untuk mengetahui apakah seorang konsumen akan 
menjadi default pada umur pinjaman tertentu yang berbeda dengan model regresi 
logistik yang hanya fokus untuk menentukan probabilitas atas default saja. 
Strategi penanganan account dapat menjadi lebih efektif ketika diketahui account 
yang berisiko macet sehingga dapat dilakukan treatment awal seperti penarikan 
barang jaminan untuk mengurangi kerugian dan risiko. 

Penelitian ini mengkaji bagaimana penanganan account dengan 
penggunaan behaviour scoring pada PT.XYZ untuk menghasilkan pengelolaan 
risiko secara optimal yang secara biaya akan lebih efisien dan tentunya dapat 
mengurangi non perfoming loan dari perusahaan serta mengetahui faktor-faktor 
perilaku pembayaran yang berpengaruh terhadap risiko gagal bayar seorang 
konsumen. PT. XYZ sebagai perusahaan pembiayaan konsumen khususnya di 
pembiayaan sepeda motor sudah merupakan keharusan mengelola risikonya 
dengan efisien terlebih lagi aset perusahaan yang sangat besar. Penerapan 
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behaviour scoring diharapkan mampu menjawab kebutuhan korporasi dalam 
strategi penanganan account yang efektif dan tepat sasaran dalam mengurangi 
risiko gagal bayar . 

 
 

Perumusan Masalah 
 

Pengelolaan risiko kredit menjadi hal yang krusial bagi PT.XYZ sebagai 
sebuah institusi yang memberikan kredit guna mengantisipasi kerugian yang 
timbul dari risiko gagal bayar konsumen. Semakin ketatnya persaingan dalam 
industri pembiayaan konsumen membuat proses penyaluran kredit lebih hanya 
didasarkan pada keinginan mencapai volume pembiayaan yang besar demi 
semata-mata meningkatkan aset namun tidak berdasarkan pemikiran risiko. 
Application scoring yang diterapkan di awal pada saat proses penyaluran kredit 
tidak cukup untuk mencapai tingkat risiko yang optimal dikarenakan harus adanya 
efisiensi dalam proses penanganan account khususnya penanganan kredit macet.   

PT. XYZ sebagai perusahaan pembiayaan konsumen untuk produk sepeda 
motor memiliki risiko gagal bayar yang berpotensi sebagai kerugian bagi 
perusahaan. Sumber kerugian bagi PT XYZ  dalam kaitannya dengan risiko gagal 
bayar adalah nilai kredit yang mengalami Write Off (WO). Debitur dikatakan 
mengalami WO jika terlambat dalam membayar angsuran kreditnya lebih dari 150 
hari dan kerugian dari penjualan barang jaminan (Loss of Reposses) dalam hal ini 
sepeda motor yang disita dari konsumen yang melakukan wanprestasi. Kerugian 
yang timbul dari WO dan LOR cenderung meningkat yang terlihat dari Gambar 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Sumber : Laporan Keuangan PT. XYZ Periode 2009-2012 
Gambar 1 Tren kerugian dari WO dan LOR  

 
Perusahaan saat ini telah menerapkan sistem application scoring untuk 

tahap awal penilaian kredit dengan menggunakan sistem scoring yang 
berlandaskan model statistika. Sementara itu setelah kredit disetujui maka 
perusahaan berkepentingan untuk melakukan monitoring atau penanganan 
account terhadap kredit tersebut. Proses penanganan account ataupun monitoring 
kredit di perusahaan masih lemah dan tidak efisien dikarenakan proses yang tidak 
tersegmentasi berdasarkan risiko konsumen serta hanya berdasarkan keadaan satu 
waktu tertentu tanpa melihat pola pembayaran masa lalu suatu account. 
Penanganan account menjadi hal penting untuk dibenahi guna menurunkan 
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kerugian yang terjadi baik dari WO maupun loss of reposses. Saat ini perusahaan 
melakukan reminder dengan melakukan call reminder kepada semua konsumen 
untuk mengingatkan tanggal jatuh tempo. Hal ini dapat diefisienkan dengan tidak 
melakukan call reminder ke semua konsumen melainkan hanya konsumen yang 
memiliki tingkat risiko yang tinggi.  

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisa terhadap suatu model 
setelah fasilitas kredit diberikan yaitu behaviour scoring. Model ini akan melihat 
pola pembayaran konsumen pada periode selama masa pinjaman. Rumusan 
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana menentukan indikator-indikator atau pola perilaku konsumen yang 

menandakan apakah konsumen tersebut akan melakukan prestasi atau 
wanprestasi terhadap kreditnya 

2. Bagaimana pengelolaan account yang optimal dan efisien setelah penyaluran 
kredit dengan memberikan perlakuan yang tepat sesuai tingkat risiko  

3. Bagaimana menentukan kebijakan penarikan barang jaminan berdasarkan 
tingkat risiko konsumen melakukan wanprestasi terhadap kreditnya  

 
 

Tujuan Penelitian 
 

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk:  
1. Mengidentifikasi variabel pola perilaku pembayaran yang berpengaruh 

terhadap risiko gagal bayar 
2. Menilai tingkat risiko konsumen berdasarkan variabel pola perilaku melalui 

behaviour scoring 
3. Mengembangkan strategi penanganan account yang efektif dan efisien 

berdasakan tingkat risikonya 
 
 

Manfaat Penelitian 
 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini dapat menilai tingkat risiko setiap konsumen di setiap umur 

pinjaman 
2. Penelitian ini dapat memetakan konsumen berdasarkan tingkat risikonya 

sehingga perusahaan dapat dengan efisien mengalokasikan biaya penanganan 
account sesuai tingkat risiko 

3. Penelitian ini dapat menjadi arahan bagi pembuatan kebijakan dalam account 
management sehingga dapat menurunkan tingkat Non Perfoming Loan (NPL) 

 
 

Ruang Lingkup 
 

Ruang lingkup penelitian ini pada analisa model behaviour scoring di unit 
bisnis pembiayaan sepeda motor baru. Objek penelitian ini adalah konsumen atau 
nasabah PT XYZ di cabang Bogor. Alasan utama pemilihan cabang Bogor adalah 
adanya penurunan kualitas kredit dengan NPL meningkat 32 % dari Januari 
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