
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peran dan potensi usaha kecil atau UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah) di Indonesia sangat penting dan strategis. UMKM telah lama diyakini 

merupakan sendi utama perekonomian Indonesia. UMKM merupakan kegiatan 

ekonomi yang mendominasi lebih dari 95% dari struktur perekonomian Indonesia. 

Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data empiris yang mendukung bahwa 

eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, antara lain:  

1. Jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, 

dimana jumlah UMKM saat ini tercatat 42.39 juta unit atau 99.9% dari total 

unit usaha.  

2. Potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yang menyerap 79.04 

juta tenaga kerja atau 99.4% dari total angkatan kerja yang bekerja.  

3. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni 

sebesar 56.72% dari total PDB (Subari, 2004).  

Namun pada kenyataannya peran dan potensi UMKM tersebut belum 

dioptimalkan. Banyak permasalahan yang muncul dalam kegiatan UMKM itu 

sendiri, dimana aspek pemasaran, SDM dan permodalan atau pembiayaan sering 

menjadi isu terpenting dalam permasalahan yang dihadapi UMKM.  

Salah satu upaya peningkatan dan pengembangan UMKM dari segi 

permodalan dilakukan dengan mendorong pemberian kredit perbankan kepada 

UMKM. Namum secara umum aspek pembiayaan UMKM dari perbankan 

memiliki beberapa kendala. Kendala tersebut dapat dilihat dari perspektif UMKM 



maupun dari perspektif perbankan. Dari sisi UMKM, masalah dalam mengakses 

kredit, antara lain disebabkan oleh: adanya persyaratan jaminan fisik atau 

tambahan yang diminta bank, prosedur pengajuan kredit yang dianggap sulit dan 

berbelit-belit, dan relatif tingginya tingkat suku bunga perbankan. Sementara dari 

sisi perbankan, alasan-alasan yang diberikan diantaranya: UMKM adalah sektor 

yang dianggap berisiko tinggi (high risk) dan keuntungannya kecil (low profit), 

jaminan UMKM yang terbatas, serta UMKM yang potensial dibiayai sangat 

jarang dan sulit didapat (Amiaty, 2007). 

Disadari bahwa selama ini sebagian besar pengusaha mikro dan kecil, 

serta masyarakat di daerah pedesaan belum mendapatkan pelayanan jasa 

keuangan perbankan baik dari aspek pembiayaan maupun penyimpanan dana. 

Oleh karena itu, diperlukan lembaga keuangan yang dapat menjangkau golongan 

masyarakat tersebut. Adapun lembaga keuangan yang tepat dan strategis untuk 

melayani kebutuhan masyarakat tersebut adalah BPR dengan beberapa 

pertimbangan antara lain:  

1. BPR merupakan lembaga intermediasi sesuai dengan UU Perbankan, 

2. BPR merupakan lembaga keuangan yang diatur dan diawasi secara ketat 

oleh Bank Indonesia,  

3. Adanya penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas dana 

masyarakat yang disimpan di BPR,  

4. BPR berlokasi di sekitar UMK dan masyarakat pedesaan, serta 

memfokuskan pelayanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut, 



5. BPR memiliki karakteristik operasional yang spesifik yang memungkinkan 

BPR dapat menjangkau dan melayani UMK dan masyarakat pedesaan, 

(Bank Indonesia, 2006a). 

Posisi BPR yang strategis tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar 

keberadaan BPR memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan 

mendorong perekonomian daerah  

Menurut Suraswahyudi (2005), dilihat dari data keuangan, selama 6 tahun 

terakhir (1998-2004) perkembangan BPR secara nasional menunjukkan 

peningkatan yang cukup menggembirakan. Volume usaha BPR mengalami 

peningkatan rata-rata sebesar 39%, yang terutama disumbang oleh simpanan 

masyarakat dan kredit yang diberikan. Sementara itu, penghimpunan dana pihak 

ketiga dalam bentuk tabungan meningkat 30% dengan 5.6 juta penabung, 

sedangkan deposito meningkat sebesar 4.8% dengan 438 ribu deposan. Dari sisi 

kredit yang diberikan terjadi peningkatan sebesar 36% dengan jumlah debitur 

sebanyak 2.5 juta nasabah. 

Sebaran kredit menurut sektor ekonomi pada tahun 2002 sampai Juli 2007 

untuk BPR yang berada di seluruh Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1. Dari tabel 

tersebut terlihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah kredit yang disalurkan oleh 

BPR mengalami trend yang terus meningkat. Hal ini membuktikan bahwa 

semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan BPR untuk mendapatkan 

pinjaman dana. Hal tersebut juga membuktikan bahwa perkembangan BPR di 

Indonesia semakin baik.  

 

 

 



Tabel 1. Sebaran Kredit Yang Disalurkan BPR Menurut Sektor Ekonomi Tahun 
2002-2007 (100 Juta Rupiah) 

 

Tahun 
Jumlah kredit yang disalurkan/sektor ekonomi 

Total Pertanian Perindustrian Perdagangan jasa-jasa lain-lain 
2002 429 130 2,887 762 2,475 6,683 
2003 536 151 3,833 1,004 3,462 8,985 
2004 707 189 5,003 1,218 5,032 12,149 
2005 886 222 6,042 1,458 6,046 14,654 
2006 1,058 258 6,715 1,769 7,149 16,948 
Juli 2007 1,242 310 7,489 1,959 8,508 19,509 
Rata-rata 809.7 210.0 5328.2 1361.7 5445.3 13154.7 
%tase 6.2 1.6 40.5 10.4 41.4 100 

Sumber: Bank Indonesia (2007b), diolah. 

 

Rata-rata sebaran kredit selama 6 tahun tersebut terlihat bahwa, sebagian 

besar kredit yang diberikan oleh BPR disalurkan ke sektor lain-lain (41.4%), serta 

sektor perdagangan, rumah makan, dan penginapan (40.5%), sedangkan untuk 

sektor jasa-jasa sebesar 10.4%, sektor pertanian 6.2% dan sektor perindustrian 

1.6%. Sektor lain-lain yang sering diartikan sebagai kredit konsumtif, pada 

kenyataannya mencakup pula kredit rumah tangga seperti untuk kebutuhan 

sekolah, pengobatan, pembelian kendaraan dan lain-lain. 

Komposisi kredit seperti itu sejalan dengan karakteristik nasabah BPR 

yang terkonsentrasi di kawasan pusat aktivitas ekonomi masyarakat, seperti 

pertokoan dan pasar. Sebagian besar nasabah BPR merupakan UMKM yang 

bergerak di sektor perdagangan, rumah makan, dan penginapan, serta sektor jasa, 

sehingga sebagian besar kredit yang dibutuhkan adalah jenis kredit modal kerja. 

BPR mempunyai dua kegiatan utama, yaitu menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk deposito maupun tabungan serta menyalurkan dana 

dalam bentuk pinjaman/kredit. Penyaluran kredit sampai saat ini masih 

merupakan sumber utama dari pendapatan bank. Namun disatu sisi penyaluran 



kredit dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pendapatan bank, melalui 

bunga yang dibayarkan oleh debitur, sedangkan disisi lain, penyaluran kredit 

dapat menimbulkan kontribusi negatif dalam menimbulkan kerugian bagi bank 

karena timbulnya kredit bermasalah sehingga menyebabkan makin besarnya biaya 

pencadangan aktiva produktif yang harus disediakan oleh bank, dan mengurangi 

potensi laba yang akan diperoleh atau lebih jauh lagi akan mengurangi modal 

yang tersedia bagi bank tersebut. 

Sebagai institusi yang sangat melekat dengan risiko, bank sangat 

berkepentingan untuk dapat mengidentifikasi, mengukur dan mengelola risiko 

yang melekat dalam bisnisnya. Salah satu cara untuk meminimalkan risiko kredit 

adalah dengan melakukan diversifikasi portofolio kredit menggunakan teori 

portofolio modern yaitu Markowitz Portfolio Theory (MPT) yang dikembangkan 

oleh Harry Markowitz. MPT ini digunakan untuk mencari efficient frontier 

kombinasi portofolio kredit yang dapat meminimalkan risiko untuk menghasilkan 

return yang optimal. 

Teori portofolio modern yang dikembangkan oleh Markowitz selama ini 

umumnya digunakan dalam pasar sekuritas. Menurut Markowitz risiko mungkin 

dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal membentuk 

suatu portofolio. Persyaratan utama untuk menggurangi risiko dalam portofolio 

adalah return dari masing-masing sekuritas yang tidak berkorelasi positif dan 

sempurna. Karena kredit merupakan salah satu jenis investasi maka teori 

diversifikasi Markowitz dapat di gunakan dalam pembentukan portofolio kredit. 

PT. BPR Pusaka Dana berada di Kabupaten Tangerang merupakan salah 

satu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah penghimpunan dana dan 



penyaluran kredit kepada masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, PT. BPR 

Pusaka Dana juga tidak lepas dari adanya risiko dalam penyaluran kredit. Dilihat 

dari penyaluran dananya, sebagian besar asset yang dimiliki perusahaan 

disalurkan untuk kredit. Data total asset dan jumlah kredit yang disalurkan oleh 

PT. BPR Pusaka Dana dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel tersebut memperlihatkan 

bahwa dari tahun ke tahun jumlah kredit yang disalurkan perusahaan terus 

mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung oleh peningkatan total asset yang 

dimiliki perusahaan.  

 

Tabel 2. Total Asset dan Jumlah kredit PT. BPR Pusaka Dana Tahun 2002 - 2006. 
 

Bulan/Tahun Total Asset  Jumlah Kredit 
Desember 2002 5,656,383,000 4,705,066,000 
Desember 2003 6,676,958,000 5,130,865,000 
Desember 2004 7,538,819,000 5,379,165,000 
Desember 2005 8,196,254,000 6,443,065,000 
Desember 2006 9,776,413,000 6,624,269,000 

Sumber: Laporan Bulanan PT. BPR Pusaka Dana, diolah. 

 

Selama ini penyaluran kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Pusaka Dana 

hanya menggunakan data-data pemohon kredit serta survey yang dilakukan 

manajemen terhadap pemohon kredit dan kemudian diputuskan apakah pemohon 

tersebut layak diberikan pinjaman ataupun tidak. Namun dilihat dari kondisi 

Kabupaten Tangerang yang sangat stategis sebagai wilayah penyangga DKI 

Jakarta menyebabkan perkembangan Kabupaten Tangerang sangat pesat. Hal ini 

merupakan peluang bagi perusahaan untuk lebih mengembangkan usahanya. Oleh 

karena itu, untuk lebih meningkatkan usahanya, perusahaan sebaiknya tidak hanya 

menunggu nasabah saja tetapi harus berusaha melakukan ekspansi kredit.  



Pembentukan portofolio kredit dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan masukan kepada perusahaan salah satu alternatif lain dalam 

menyalurkan kredit yaitu dengan menggunakan pertimbangan portofolio kredit. 

Dengan adanya dasar dalam penyaluran kredit diharapkan dapat memperkecil 

risiko yang diterima dan meningkatkan return sehingga memudahkan perusahaan 

dalam melaksanakan ekspansi kredit. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Peningkatan kinerja PT. BPR Pusaka Dana tidak lepas dari pengatur 

portofolio kredit yang disalurkannya agar bisa efektif dan efisien dengan 

meminimalkan risiko yang diterima sehingga return yang diperoleh bisa 

maksimal. Masalah sebenarnya dalam portofolio kredit terletak pada bagaimana 

perusahaan mengalokasikan resource yang dimiliki  dalam kegiatan-kegiatan 

bisnis yang diharapkan menghasilkan return yang maksimal dengan risiko yang 

seminimal mungkin. 

Perumusan masalah dalam melakukan analisis portofolio kredit PT. BPR 

Pusaka Dana adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh lingkungan ekternal dan internal perusahaan terhadap 

kinerja sektor perkreditan PT. BPR Pusaka Dana. 

2. Bagaimana tingkat penerimaan dan risiko masing-masing sektor ekonomi, 

maupun secara umum sebagai suatu portofolio di PT. BPR Pusaka Dana. 

3. Berapa proporsi masing-masing sektor ekonomi sehingga membentuk 

portofolio kredit yang optimal/efisien.  

4. Adakah alternatif perencanaan strategi bisnis lainnya, khususnya yang 

berkaitan dengan pemilihan pasar sasaran. 



1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini secara umum ditujukan untuk menganalisis berbagai hal 

yang berkaitan dengan pembentukan portofolio kredit pada PT. BPR Pusaka 

Dana, Tangerang. Secara rinci penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh lingkungan ekternal dan internal perusahaan terhadap 

kinerja sektor perkreditan PT. BPR Pusaka Dana. 

2. Menganalisis tingkat penerimaan dan risiko masing-masing sektor kredit, 

maupun secara umum sebagai suatu portofolio di PT. BPR Pusaka Dana. 

3. Menentukan proporsi masing-masing sektor perkreditan sehingga membentuk 

portofolio kredit yang optimal/efisien. 

4. Memberikan alternatif perencanaan strategi bisnis, khususnya yang berkaitan 

dengan pemilihan pasar sasaran. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak terkait, khususnya bagi perusahaan dan penulis sendiri, yaitu: 

• Memberikan sumbangan fikiran kepada perusahaan tentang alternatif landasan 

penyaluran kredit dengan pembentukan portofolio kredit yang optimal. 

• Merupakan aplikasi dari teori yang diterima selama perkuliahan dan 

diaplikasikan ke dalam kasus bisnis di nyata.  

• Menyediakan bahan referensi, khususnya bagi kalangan akademis untuk 

pengkajian masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. 
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