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1 PENDAHULUAN 
 
 
 

Latar Belakang 
 
 

Perkembangan bisnis perbankan di Indonesia terus mengalami kemajuan 
yang sangat pesat. Bank-bank dituntut untuk menjadi lebih dinamis terhadap 
perubahan agar siap bersaing secara global dan memberikan hasil yang cemerlang 
dalam kinerjanya. Dengan fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana 
masyarakat, bank selalu meningkatkan mutu dan pelayanan dengan baik kepada 
setiap nasabah. Selain itu, bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 
nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan 
stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (UU No. 10 
Tahun 1998).  

Pertumbuhan kredit perbankan umum yang di publikasikan oleh Bank 
Indonesia 2014 di Indonesia selama periode 2007 s/d 2013 menunjukan kinerja 
yang baik. Jumlah kredit yang diberikan di akhir periode 2013 sebesar Rp.3.293 
Triliun, meningkat hampir 328% dari periode 2007. Kredit perbankan memiliki 
peran penting dalam pembiayaan perekonomian nasional dan merupakan motor 
penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan kredit memungkinkan rumah 
tangga untuk melakukan konsumsi yang lebih baik dan memungkinkan 
perusahaan untuk melakukan investasi yang tidak bisa dilakukan dengan dana 
sendiri (Utari et al. 2012). Berdasarkan dari jenis penggunaannya, lebih dari 70% 
kredit yang disalurkan oleh bank-bank umum digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan bisnis atau sektor produktif yaitu berupa kredit modal kerja dan kredit 
investasi seperti yang terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Kredit Bank Umum di Indonesia Menurut Jenis Penggunaan Periode 2007 
s/d 2013  

Jenis 
Penggunaan 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR  
(Triliun Rupiah) (%) 

Modal Kerja 533 685 703 880 1.069 1.317 1.586 19,92 
Investasi 186 256 298 349 464 591 798 27,45 

Konsumsi 283 367 437 537 667 800 909 21,50 
Total 1.002 1.308 1.438 1.766 2.200 2.708 3.293 21,93 

Sumber : Bank Indonesia 2014 
 
Pertumbuhan rata-rata tahunan kredit berdasarkan jenis dan penggunaannya 

yang disalurkan oleh bank umum dalam kurun waktu 2007 s/d 2013 sebesar 
21,93% per tahun. Kredit investasi mempunyai pertumbuhan terbesar dengan nilai 
sebesar 27,45%, kredit konsumsi mengalami rata-rata pertumbuhan 21,50% per 
tahun sedangkan kredit  modal kerja mengalami pertumbuhan terkecil sebesar 
19,92% per tahun. Pertumbuhan kredit yang positif akan mendorong pertumbuhan 
ekonomi karena kredit akan menggerakan perekonomian dengan memberikan 
tambahan pembiayaan pada sektor riil baik dalam hal industri maupun konsumsi 
masyarakat (Prihatiningtyas 2013).  
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PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang merupakan salah satu bank 
BUMN memiliki kontribusi dalam penyaluran kredit mencapai Rp.448,345 triliun 
pada akhir tahun 2013. Angka ini naik sebesar 23,7% dibandingkan posisi 
Desember 2012 sebesar Rp.348,23 triliun. Tingkat Non Performing Loan (NPL) 
Bank BRI turun dari 1,78% di akhir tahun 2012 menjadi 0,34% di tahun 2013, 
jauh dibawah batasan maksimum NPL BI yang sebesar 5%. Angka ini 
menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan BRI mempunyai kualitas yang baik. 
Apabila besarnya NPL tidak dikendalikan dengan baik maka bank akan 
mengalami kerugian khususnya kerugian dari aktivitas perkreditan. Padahal 
pendapatan dari aktivitas ini masih memberikan kontribusi terbesar pada 
pendapatan operasional bank (Kristijadi 2006).  

Sejak awal didirikan, fokus usaha Bank BRI adalah pada segmen usaha 
mikro, kecil dan menengah (UMKM). Keberhasilan Bank BRI dalam 
menyalurkan kredit didukung dari produk-produk pinjaman yang dihasilkan. 
Berdasarkan segmen bisnisnya, kredit-kredit tersebut digolongkan ke dalam 
beberapa kelompok yaitu Bisnis Mikro dan Program, Bisnis Ritel, serta Bisnis 
BUMN dan Korporasi. Segmen bisnis ritel BRI meliputi penyaluran kredit ritel 
komersial dan menengah untuk pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM), 
penyaluran kredit konsumer, penghimpunan dana ritel pihak ketiga, dan bisnis 
konsumer lainnya. Pada segmen ini, kredit yang disalurkan mencapai Rp.178,16 
triliun atau sekitar 41,37% dari total kredit BRI yang disalurkan pada tahun 2013. 
Kredit Ritel adalah fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan total 
eksposure diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 
Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 

Penyaluran kredit pada segmen bisnis ritel BRI tahun 2013 di dominasi oleh 
kredit ritel komersial yang mencapai 47,11% dari total kredit ritel atau sebesar 
Rp.83,92 triliun dengan nilai NPL sebesar 3,13%. Kredit ritel komersial adalah 
kredit untuk keperluan produktif dengan besar pinjaman antara Rp.100 juta 
sampai dengan Rp.5 Miliar. Kredit tersebut telah disalurkan kepada lebih dari 
1,08 juta nasabah di seluruh Indonesia. Penyaluran kredit tersebut dilayani melalui 
18 Kantor Wilayah sebagai koordinator, 453 Kantor Cabang dan 565 Kantor 
Cabang Pembantu di seluruh Indonesia. Dengan jaringannya saat ini, BRI terus 
berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dengan terus melakukan ekspansi untuk 
meningkatkan pangsa pasarnya (Laporan Tahunan BRI 2013).  

NPL kredit ritel komersial dan menengah tahun 2013 sebesar 3,72%. 
Kualitas kredit yang disalurkan menjadi nilai penting bagi sebuah bank karena 
akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan bank. Semakin kecil nilai NPL, 
maka pendapatan bank akan semakin baik. Oleh karena itu, pada tahun 2013 
dilakukan upaya-upaya atau program untuk dapat memperbaiki kualitas NPL 
dengan tetap meningkatkan kuantitas kredit ritel komersial dan menengah. 
Program tersebut mencakup pelaksanaan monitoring dan evaluasi portofolio 
kredit secara onsite maupun offsite serta pembinaan ke unit kerja untuk 
memberikan solusi terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi. 

Pada tahun 2014, Bank BRI telah mentargetkan untuk tetap fokus dalam 
melakukan ekspansi kredit di segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 
Strategi ini akan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja agar kredit Bank BRI 
mengalami pertumbuhan yang sustainable dan tetap dapat bersaing dengan bank-
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bank lain. Beberapa strategi yang ditetapkan oleh manajemen Bank BRI untuk 
pencapaian kredit ritel yaitu antara lain (Laporan Tahunan BRI 2013) : 
1. Market development, akan dilaksanakan dengan mengevaluasi kerjasama 

dengan institusi pemerintah/BUMN dan perusahaan swasta bonafide, cross 
selling, sosialisasi produk, business linkage dan perluasan jaringan bisnis. 

2. Market penetration (existing market and product), kegiatan pemasaran yang 
lebih aktif kepada mitra BUMN, pengembangan fitur produk ritel dan 
menengah, pembentukan aliansi strategis dan cross selling produk berbasis TI 
serta pelaksanaan Closed System Financing yang dapat menumbuhkan 
manfaat Trickle Down Business. 

3. Product development, mencakup kegiatan penciptaan skema produk Ritel dan 
Menengah termasuk bank garansi, benchmark product, pembuatan kredit 
berbasis kartu dan pemetaan potensi pasar. 

4. Perbaikan proses kredit, mencakup kegiatan sosialisasi kebijakan kredit ritel 
dan menengah untuk tingkat Kantor Wilayah, Kantor Cabang, maupun Kantor 
Cabang Pembantu, perbaikan dan evaluasi proses kredit ritel dan menengah, 
monitoring dan evaluasi kinerja kredit di unit kerja, penyempurnaan pedoman 
kredit, evaluasi dan pemberian wewenang putusan kredit, review Service Level 
Agreement (SLA) dan standar layanan kredit dengan melakukan benchmark 
dengan bank lain. 

5. Pengembangan SDM dengan melakukan pengembangan kompetensi maupun 
metode penilaian kinerja dan pemberian kompensasi berbasis kinerja. 

6. Pengembangan Teknologi Informasi (TI) untuk memasarkan produk-produk 
baru kredit ritel, monitoring kredit berbasis TI, akses informasi produk dan 
pengembangan produk.  

7. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pemasar. 
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bogor Pajajaran 

beserta kantor cabang pembantu (KCP) supervisi-nya sebagai unit kerja yang 
menjalankan bisnis bank sesuai strategi manajemen harus dapat menjalankan 
fungsi tersebut dengan baik. Fokus pemasaran kredit di BRI Kanca Bogor 
Pajajaran adalah untuk memasarkan kredit ritel komersial. Hal ini menuntut agar 
BRI Kanca Bogor Pajajaran dapat meningkatkan kinerja dan daya saingnya di 
Bogor dengan baik. Penerapan strategi bisnis yang tepat terutama pada segmen 
kredit ritel diharapkan dapat memberikan penguasaan dan pengembangan pasar 
yang baik bagi BRI, serta mempermudah dan memperlancar kebutuhan para 
nasabah akan produk dan layanan jasa Bank BRI sesuai dengan karakteristik 
wilayah Bogor.  

 
 

Perumusan Masalah 
 
 
Persaingan yang ketat dalam bisnis perbankan dewasa ini, mendorong para 

pelaku perbankan agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan bisnis ini 
terutama dalam penyaluran kredit. Manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero), Tbk menetapkan target pencapaian kredit setiap tahun harus dapat 
tercapai bahkan dilampaui dengan tetap menerapkan prinsip ekspansi kredit yang 
tumbuh, sehat dan menguntungkan dan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian 
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(prudential banking principles). Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah untuk 
menjaga kesehatan bank (Dendhana 2013).  

Pada awal berdirinya di tahun 2007, Kanca Bogor Pajajaran menjadi kantor 
supervisi bagi KCP-KCP yang sudah ada terlebih dahulu di kabupaten dan kota 
Bogor sehingga terjadi pencapaian kredit meningkat dengan tajam. KCP supervisi 
tersebut saat ini ada 7 (tujuh) yaitu KCP Tajur, KCP IPB, KCP Suryakencana, 
KCP Sudirman, KCP Baranangsiang, KCP Batutulis, dan KCP Parung. 
Pencapaian atau outstanding (OS) kredit ritel komersial tahun 2008 dan 2009 
dapat melewati target Rencana Kinerja Anggaran (RKA) yang telah ditetapkan 
oleh manajemen mencapai 113%. Pencapaian kredit ritel komersial pada tahun 
2010 - 2013 tidak pernah tercapai sesuai dengan target RKA yang telah 
ditetapkan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah buruknya kualitas kredit atau 
Non Performing Loan (NPL). Prosentase NPL sesuai target RKA juga tidak 
pernah tercapai, bahkan terlihat semakin memburuk. Kinerja kredit ritel komersial 
yang direalisasikan sejak tahun 2007 sampai dengan Desember 2013 dapat dilihat 
dari Tabel 2. 

Tabel 2 Realisasi Kredit Ritel Komersial BRI Kantor Cabang Bogor Pajajaran 
Periode 2007 s/d 2013  

(jutaan rupiah) 

Tahun 
 RKA   Realisasi  Delta RKA 

 OS   NPL   NPL 
(%)  OS   NPL  NPL 

(%)  OS   %  

2007  1.645     -   0,00%  65.833     956 1,45% 64.188  4002,01% 
2008  69.772     -   0,00%  79.023    1.524 1,93%   9.251  113,26% 
2009 114.950   1.500  1,30% 130.732  3.503 2,68% 15.782  113,73% 
2010 222.731   1.289  0,58% 186.218 11.181 6,00%  (36.513) 83,61% 
2011 282.273   5.751  2,04%  177.274  7.564 4,27% (104.999) 62,80% 
2012 296.339   6.506  2,20% 209.423  9.970 4,76%  (86.916) 70,67% 
2013 288.960   7.971  2,76% 268.729 2.646 0,98%  (20.231) 93,00% 

Sumber : Laporan Internal Kantor Cabang Bogor Pajajaran, Januari 2014 
 
Meskipun dalam proses pemberian kredit telah berpedoman pada prinsip 

kehati-hatian (prudential banking principles) melalui berbagai pendekatan dan 
metode analisis yang komprehensif, proses ini pada dasarnya hanya mencakup 
proyeksi atau perkiraan dari kemampuan calon debitur dalam melakukan 
pembayaran. Hal ini memungkinkan adanya faktor ketidakpastian dalam bisnis 
kredit akan memberikan pengaruh atau kemungkinan untuk terjadinya 
penyimpangan dari proses analisa kredit tersebut atau biasa disebut dengan resiko 
kredit (credit risk). Resiko kredit ini dapat menyebabkan dana yang telah 
disalurkan tidak dapat kembali, menurunnya pendapatan bunga, hingga kerugian 
bank akibat bertambahnya biaya cadangan untuk mengcover kredit yang tidak 
tertagih.  

Resiko kredit adalah resiko yang timbul akibat ketidakmampuan debitur 
untuk membayar kembali, atau kemungkinan kerugian yang timbul akibat 
kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank (Nurhidayah 
2012). Resiko ini tercermin dalam besarnya nilai tunggakan terhadap total kredit 
yang disalurkan. Semakin besar nilai tunggakan, maka semakin besar resiko kredit 
tersebut. Indikator kesehatan usaha perbankan salah satunya adalah dengan 
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melihat berhasil tidaknya kredit-kredit yang dikucurkan. Hal ini dilihat dari 
besarnya tunggakan kredit atau Non Performing Loan (NPL) (Muklis 2011). 
Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih 
besar sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal 
sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit (Saryadi 2013). Besarnya NPL 
menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit. Hal 
tersebut dapat mengakibatkan penurunan profitabilitas bank (Sukarno dan 
Syaichu 2006). Kegagalan suatu bank dalam manajemen risiko kredit secara 
efektif dapat menimbulkan NPL dan memberikan kontribusi yang lebih besar 
terhadap tingkat krisis perbankan (Njanike 2009). Kebijakan strategi pemberian 
kredit yang baik dapat menekan terjadinya kredit bermasalah (Novitayanti dan 
Baskara 2012).  

Melihat kondisi pencapaian kredit BRI Kanca Bogor Pajajaran terutama 
kredit ritel komersial, maka permasalahan yang dikaji adalah : 
1. Bagaimana bisnis kredit ritel komersil di BRI Kanca Bogor Pajajaran tidak 

mencapai target? 
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Kantor Cabang Bogor Pajajaran sebagai pemberi kredit maupun penerima 
kredit atau debitur, serta strategi yang ditempuh untuk mengatasi kendala 
tersebut? 

3. Strategi bisnis kredit ritel komersial apa yang akan dilaksanakan oleh PT. 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bogor Pajajaran? 
 
 

Tujuan Penelitian 
 
 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan dari 
penelitian ini adalah : 
1. Mengkaji bisnis kredit ritel komersial yang dijalankan oleh PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bogor Pajajaran. 
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat 

bisnis kredit ritel komersial.  
3. Merumuskan strategi prioritas dalam upaya meningkatkan kinerja bisnis kredit 

ritel komersial di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang 
Bogor Pajajaran. 

 
 

Manfaat Penelitian 
 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 
1. Sebagai bahan pengembangan IPTEK (benchmark data), khususnya bidang 

perkreditan dalam bisnis perbankan. 
2. Memberikan alternatif solusi bagi perbankan, terutama Bank BRI Kantor 

Cabang Bogor Pajajaran dalam menentukan strategi bisnis kredit agar dapat 
meningkatkan dengan kuantitas dan kualitas kredit ritel komersial dengan 
optimal, efektif dan efisien. 
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3. Sebagai bahan studi, khususnya bidang perkreditan sehingga kredit dapat 
diberikan dengan baik, sehat dan menguntungkan.  

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 
 

Penelitian ini difokuskan pada kajian bisnis kredit ritel komersial di PT. 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bogor Pajajaran dan kantor 
supervisi-nya yaitu yaitu KCP Tajur, KCP IPB, KCP Suryakencana, KCP 
Sudirman, KCP Baranangsiang, KCP Batutulis, dan KCP Parung yang saat ini 
sedang dijalankan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada 
formulasi strategi bisnis dan penentuan prioritas strategi bisnis yang tepat bagi 
BRI Cabang Bogor Pajajaran dalam hal bisnis kredit ritel komersial. Implementasi 
dan evaluasi strategi bisnis tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak 
manajemen bank. 

 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

Pengertian Strategi dan Manajemen Strategi 
 
 

Sebuah perusahaan atau organisasi akan menciptakan strategi yang berbeda 
dengan perusahaan atau organisasi lain sesuai dengan tujuan dan kondisi 
usahanya. Strategi adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan 
kinerja perusahaan (Peranginangin 2013). Strategi perusahaan adalah rumusan 
perencanaan komprehensif tentang bagaimana sebuah perusahaan akan mencapai 
misi dan tujuannya. Hunger dan Wheelen juga menjelaskan bahwa terdapat tiga 
level hierarki strategi dalam analisis strategi, yaitu strategi korporasi, strategi 
bisnis dan strategi fungsional. Dalam perusahaan, ketiga level hierarki strategi 
tersebut akan berinteraksi secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan baik untuk 
membangun kesuksesan perusahaan (Hunger dan Wheelen, 2003). Penjelasan dari 
ketiga level hierarki strategi tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Strategi Korporasi 

Strategi korporasi berhubungan dengan pengalokasian dan pengelolaan 
sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mencapai misi dan tujuannya 
dengan menyatukan unit-unit bisnis yang berbeda menjadi satu kesatuan 
strategi organisasi menyeluruh. Strategi korporasi menggambarkan arah dan 
sikap perusahaan secara umum serta menyeluruh mengenai arah pertumbuhan 
dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk yang dimiliki perusahaan 
untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa perusahaan. 

2. Strategi Bisnis 
Strategi bisnis disebut juga strategi bersaing, yang merupakan salah satu 

dari overall cost leadership atau diferensiasi. Strategi bisnis lebih 
menitikberatkan pada pembuatan keputusan-keputusan strategis yang 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




