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1  PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang  

 

 

Pemberian kredit merupakan salah satu bisnis yang rentan dengan risiko. 

sehingga bank dituntut untuk mengelola risiko kredit agar kualitas aset tetap baik. 

Salah satu indikator untuk menilai kinerja fungsi bank adalah kredit bermasalah 

atau Non Performing Loan (NPL). Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

No.5/8/PBI/2003 yang dimaksud dengan risiko kredit adalah risiko yang timbul 

sebagai akibat kegagalan counterpart memenuhi kewajibannya (BI 2003). 

tercermin dalam tingkat NPL penyaluran kredit. Kategori kredit sebagai NPL 

adalah adanya keterlambatan pembayaran kewajiban lebih dari 90 hari sehingga 

NPL merupakan early warning bagi perbankan bahwa return yang diterima 

berpotensi tidak sesuai dengan return yang diharapkan.  

Kinerja diartikan sebagai penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat 

mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit 

(Hana 2013). Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja profit 

adalah rasio profitabilitas yaitu Return on Assets (ROA) dan Return on Equity 

(ROE). Sabir  et al. (2012) yang meneliti pengaruh rasio kesehatan bank terhadap 

kinerja keuangan di bank umum dan syariah mendefinisikan kinerja keuangan 

sebagai hasil yang dicapai bank dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk 

mencapai tujuannya. Adapun  rasio yang digunakan adalah Return on Asset 

(ROA). ROA merupakan rasio antara earning before tax (EBT) terhadap average 

total assets. 

 Secara tradisional. perhitungan ROE menggunakan  laba dibagi modal 

buku (book capital). semakin tinggi ROE semakin besar keuntungan yang 

dihasilkan oleh perusahaan terhadap setiap ekuitas yang dimiliki. Sedangkan ROA 

menggambarkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih 

dari aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan. Akan tetapi indikator 

kinerja profitabilitas tersebut memiliki kelemahan tidak dapat mengukur kinerja 

perusahaan secara akurat. Sumber utama dari kelemahan tersebut berasal dari 

distorsi yang disebabkan oleh standar akuntansi yang dapat digunakan dalam 

pembuatan laporan keuangan perusahaan dan tidak dapat langsung 

diperbandingkan antar perusahaan karena ada kemungkinan penggunaan  metode 

pencatatan yang berbeda dalam laporan keuangan perusahaan (Zainuddin 2006),  

sedangkan keunggulannya adalah dalam  kemudahan perhitungannya. 

Pengembangan selanjutnya. pengukuran kinerja menggunakan 

pendekatan Risk-Adjusted Performance Measures  (RAPM)  yang  merupakan  

hasil  bagi  antara pendapatan bersih return dengan risiko yang didesain untuk 

memperoleh urutan (ranking) peluang berisiko yang dapat diterima sebagian besar 

investor. RAPM  sangat populer dan tidak memerlukan pernyataan perilaku  risiko 

perorangan. namun penerapannya tidak luas (Basyaib 2007). Pendekatan RAPM  

sendiri bermacam-macam  antara  lain  rasio Sharpe,  rasio Treynor, rasio Jensen 

Alpha dan yang umum digunakan pada perbankan adalah Risk Adjusted Return of 

Capital (RAROC). RAROC dipopulerkan oleh Bankers Trust sejak tahun 1979 dan 

dipakai oleh berbagai bank sebagai suatu  sistem dalam  alokasi economic capital 
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dan menilai performance dari capital yang dialokasikan pada berbagai satuan 

(unit) bisnis dalam bank.  

Pengukuran kinerja kredit menggunakan pendekatan RAROC, variabel 

risiko adalah Expected Loss yaitu rata-rata statistik (mean) ramalan tingkat 

kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pada pihak yang menerima pinjaman 

kredit atau NPL (Milne dan Onorato 2007). Sedangkan alokasi modal adalah 

variabel kerugian terburuk NPL pada tingkat kepercayaan (confidence level) yang 

telah ditentukan. Dengan demikian  kinerja ini belum dapat digunakan untuk 

mengetahui return yang diperoleh perusahaan karena variabel yang digunakan 

sebagai proxy risiko adalah  NPL yaitu penggolongan nasabah atas dasar 

ketepatan pembayaran dan belum merepresentasikan risiko yang diterima berupa 

hilangnya pendapatan kredit. 

Penyaluran kredit sebagai investasi perbankan yang menghasilkan  

pendapatan tersebut, dapat diidentifikasi dari penyaluran kredit atas dasar sektor 

ekonomi. Pengelompokan nasabah pada sektor ekonomi tertentu dilakukan 

berdasarkan jenis usaha yang dikelolanya. misalnya perdagangan, pertanian dan 

lain-lain. Kondisi tersebut menyebabkan  penyaluran kredit di setiap bank akan 

mempunyai komposisi atas dasar sektor ekonomi yang berbeda-beda. Komposisi 

tersebut membentuk portofolio investasi yaitu suatu  kumpulan asset yang 

dimiliki untuk tujuan ekonomis tertentu (Umanto 2008). Dengan  demikian 

portofolio sektor ekonomi dapat diartikan sebagai sekumpulan investasi yang 

dimiliki bank dalam menyalurkan kreditnya atas dasar sektor ekonomi yang 

mempunyai tujuan untuk memperoleh pendapatan atau return. 

Pendekatan investasi dalam manajemen keuangan dipelopori oleh 

Markowitz (1952) yang mengembangkan sebuah model pembentukan portofolio 

satu periode untuk meningkatkan expected return pada tingkat risiko tertentu. 

Risiko dapat dikurangi dengan menambah jumlah jenis aset ke dalam portofolio 

dan tingkat expected return dapat naik jika terdapat perbedaan pergerakan harga 

dari aset-aset yang dikombinasi tersebut. 

Pada praktek perbankan, kredit dikelola atas dasar keseimbangan risiko dan 

return sehingga berapapun risiko yang diterima. penyalurkan kredit tetap 

dilakukan sepanjang return yang diterima masih sesuai dengan yang diharapkan. 

Hal tersebut sejalan dengan definisi risiko yang disampaikan Zubir (2011) yaitu 

perbedaan antara hasil yang diharapkan (expected return) dengan realisasinya 

sehingga actual return adalah return yang sudah terjadi dan dihitung berdasarkan 

data historis  tersebut menjadi penting dalam mengukur kinerja perusahaan dan 

sebagai dasar penentuan return dan risiko di masa mendatang.  

Return memungkinkan investor untuk membandingkan keuntungan aktual 

ataupun keuntungan yang diharapkan. yang disediakan oleh berbagai investasi 

pada tingkat pengembalian yang diinginkan. Di sisi lain return mempunyai peran 

yang amat signifikan dalam menentukan nilai dari suatu investasi (Daniati dan 

Suhairi 2006). Berpijak dari pernyataan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap 

kinerja risiko dan return portofolio sektor ekonomi dengan membandingkan 

antara actual return dengan expected return. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat 

Solechan (2009) yang menyatakan bahwa actual return dapat digunakan sebagai 

salah satu pengukuran kinerja perusahaan dan dapat juga digunakan sebagai dasar 

penentu return ekspektasi dan risiko di masa yang akan datang.  Oleh sebab itu 

penelitian ini menggunakan  evaluasi terhadap return dan risiko untuk mengukur 
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sejauh mana pencapaian kinerja portofolio sektor ekonomi terhadap target yang 

telah ditetapkan.  

Evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja portofolio sektor ekonomi 

kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pembentukan portofolio optimal 

sektor ekonomi di perbankan. Pada tahap pembentukan portofolio. instrumen 

investasi diidentifikasi dan dipilih serta ditentukan berapa proporsi dana yang 

akan ditanamkan dalam investasi tersebut (Bierman 1998). Oleh sebab itu 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi portofolio sektor 

ekonomi yang dapat memberikan return yang lebih baik dibandingkan actual 

return.  

Pembentukan portofolio optimal dalam penelitian ini menggunakan  

pendekatan Single Index Model yang merupakan pendekatan yang lebih sederhana 

dibandingkan dengan model Markowitz. Pembentukan portofolio optimal dengan 

model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu 

instrumen investasi akan berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Analisis 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai excess return to beta (ERB) dengan 

nilai cut-off rate atau cut–off point (titik pembatas) dari masing-masing instrument 

investasi tersebut. Excess return didefinisikan sebagai selisih antara return yang 

diharapkan dengan return aktiva bebas risiko, sedangkan excess return to beta 

(ERB) mengukur kelebihan return relatif terhadap satu unit risiko yang tidak 

dapat didiversifikasi yang diukur dengan beta yaitu risiko yang tidak dapat 

dihilangkan oleh diversifikasi. Portofolio optimal yang terbentuk akan 

direkomendasikan sebagai strategi perusahaan dalam menyalurkan kredit dengan 

mempertimbangkan target return dan growth. 

 

Perumusan Masalah 

 

PT. Bank XYZ sebagai bank BUMN milik Pemerintah, selama periode 

2012-2013 memiliki pertumbuhan penyaluran kredit yang tumbuh diatas rata-rata 

industrinya. Kredit yang diberikan merupakan komponen terbesar dari aset. pada 

tahun 2013 meningkat 24.9 % dari 200.7 triliun rupiah di tahun 2012 menjadi 

250.6 triliun rupiah. Kualitas pinjaman juga membaik. rasio NPL bruto menurun 

dari 2.8 % pada tahun 2012 menjadi 2.2 % di tahun 2013. Corporate plan 2014 – 

2018 yang merupakan arah perusahaan masih tetap sama dengan periode 

sebelumnya  yaitu pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan sehingga dapat 

menjadi Domestic Bank with Global Capability.  

Business banking di PT. Bank XYZ sebagai unit yang menyalurkan kredit 

sebesar 72.4% dari total kredit yang disalurkan terdiri dari segmen korporasi, 

segmen menengah dan segmen kecil. Permasalahan yang dihadapi adalah share 

bobot penyaluran yang semakin kecil selama tahun 2009 - 2013 di segmen 

menengah  dan kecil dari seluruh total penyaluran kredit di unit bisnis banking 

(Gambar 1). 
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Gambar  1  Proporsi baki debet dan NPL unit bisnis banking  

 

 Segmen korporasi pada tahun 2009 mempunyai share sebesar 46.1 % dari 

total penyaluran kredit. pada tahun 2013 share-nya meningkat menjadi sebesar 

61.9 %. Hal tersebut berbeda dengan kondisi segmen menengah yang semula 

mempunyai share sebesar 24.7 % di awal periode penelitian turun menjadi 

sebesar 16.9 % di akhir periode penelitian. Demikian halnya dengan segmen kecil 

semula sebesar    29.2 % share bobot menjadi sebesar 21.2 % pada tahun 2013. 

NPL di segmen menengah dan kecil juga lebih tinggi dibandingkan segmen 

korporasi yaitu rata-rata sebesar 2.08 %. NPL segmen menengah rata-rata sebesar 

6.79% selama periode penelitian meskipun trend-nya membaik. Segmen kecil 

mempunyai rata-rata NPL sebesar 5 % dengan kecenderungan NPL yang semakin 

meningkat selama periode 2009 – 2013. Kebijakan PT. Bank XYZ untuk 

meningkatkan porsi segmen menengah  dan kecil mempunyai potensi yang besar. 

Perumusan peta kompetensi persaingan lima bank besar di Indonesia 

menunjukkan baru ada 1 bank yang cukup kuat bergerak di segmen menengah dan 

kecil yaitu PT. Bank GHI yang fokus pada bisnis mikro (Tabel 1). Peluang 

meningkatkan penyaluran kredit di PT. Bank XYZ. diikuti dengan pengelolaan 

risiko kredit. Kebijakan yang dibuat manajemen adalah Lending Exposure Limit 
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(LEL) sektor ekonomi sehingga terbentuk kelonggaran tarik portofolio sektor 

ekonomi yang menjadi acuan ekspansi kredit. 

Tabel 1  Peta persaingan 5 bank besar di Indonesia tahun 2012 

5 Bank besar di 

Indonesia 

Strategi Kompetensi 

Korporasi Menengah 

dan kecil 

Konsumer 

PT. Bank ABC Penetrasi di semua segmen Kuat Sedang Sedang 

PT. Bank DEF Pengelola retail terbaik Lemah Sedang Kuat 

PT. Bank XYZ Penetrasi di semua segmen Sedang Sedang Sedang 

PT. Bank GHI Bisnis Mikro Lemah Kuat Sedang 

PT. Bank JKL Penantang 4 besar  Kuat sedang Kuat 

Sumber : Peta persaingan merujuk Batunanggar S, 2012 

 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya masalah NPL adalah early 

warning dari tidak diterimanya return. Oleh sebab itu portofolio sektor ekonomi 

yang dibentuk sebagaimana konsep keseimbangan risk and return. NPL bukan 

merupakan proxy risiko dalam pembentukan portofolio. Risiko adalah deviasi dari 

expected return. Penyaluran kredit yag berorientasi pada return dan growth 

menjadi penting dengan mempertimbangkan sektor-sektor ekonomi yang 

membentuk portofolio secara optimal. Pendekatan Single Index Model 

direkomendasikan karena dengan pendekatan ini dapat mengidentifikasi beta yang 

merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi.  

Kendala pendekatan Single Index Model dalam penelitian ini, return 

portofolio penyaluran kredit tidak mempunyai pembanding return pasar, oleh 

sebab itu dalam digunakan expected return LEL.  LEL merupakan batas 

penyaluran kredit sektor ekonomi sehingga hasil perhitungan expected return LEL 

digunakan sebagai pengganti variabel return pasar (Rm). Sektor ekonomi yang 

direkomendasi akan terseleksi sesuai arah beta terhadap expected return LEL. 

Pertimbangan penggunaan LEL tersebut karena input variabel LEL adalah : Yield, 

yang merupakan besarnya yield kredit per sektor ekonomi di masing-masing 

segmen bisnis sebagai pendekatan dari profitabilitas; estimasi industry risk factor, 

merupakan besarnya risiko/potensi kerugian di masing-masing industry/sub 

sektor; realisasi pinjaman dalam negeri per sektor ekonomi di masing-masing 

segmen bisnis posisi akhir tahun sebelumnya, termasuk rincian Performing Loan 

(PL) dan Non Performing Loan (NPL)l; adjusment target pinjaman atas dasar 

Rencana Bisnis Bank. rencana ekspansi unit bisnis, merupakan rencana ekspansi 

netto pinjaman per sektor ekonomi di masing-masing unit bisnis selama tahun 

berjalan. 

Kebijakan LEL juga bertujuan untuk membatasi penyaluran kredit pada 

sektor tertentu. Toleransi pelampauan penyaluran kredit terhadap LEL suatu 

sektor ekonomi diperkenankan sepanjang tidak lebih 20% dari space available 

yang tersedia.  Oleh sebab itu meskipun return yang diterima suatu sektor 

ekonomi lebih tinggi dibanding dengan sektor ekonomi yang lain. tetapi investasi 

di sektor tersebut tetap dibatasi maksimal sebesar 120% dari ijin tariknya.  

Berdasarkan uraian di atas. perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Sejauh mana kinerja portofolio kredit di PT. Bank XYZ pada segmen 

menengah dan kecil ? 
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2. Bagamana pembentukan portofolio optimal menurut Single Index Model pada 

segmen menengah dan kecil ? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Secara umum. penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengevaluasi kinerja portofolio sektor ekonomi di PT. Bank XYZ untuk 

segmen menengah dan kecil.  

2. Mengetahui komposisi portofolio optimal menurut Single Index Model pada 

segmen menengah dan kecil di PT. Bank XYZ. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Sejalan dengan tujuan dari penelitian ini. maka manfaat yang diperoleh dari 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen PT. Bank XYZ diharapkan penelitian ini dapat digunakan 

sebagai pertimbangan dalam mengetahui kinerja dan pembentukan portofolio 

optimal sektor ekonomi dalam penyaluran kredit di segmen menengah dan 

kecil. 

2. Bagi perbankan Indonesia diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk 

bahan pertimbangan dalam memberikan kredit pada  sektor ekonomi. 

3. Hasil penelitian ini dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan portofolio kredit atas dasar sektor ekonomi. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Dalam penelitian ini. ruang lingkup dibatasi hanya pada kredit untuk 

segmen menengah dan kecil pada PT. Bank XYZ Tbk. Penelitian ini dilakukan 

pembatasan pada analisa perkembangan pemberian kredit pada masing-masing 

sektor ekonomi untuk mengetahui kinerja dan pembentukan portofolio optimal 

dari sektor ekonomi sehingga penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan.. 

Pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada satu studi kasus di bank tertentu 

yang merupakan salah satu bank pemerintah saja. Kedua, penelitian ini hanya 

membahas return dan risiko belum dapat menjelaskan variabel NPL. Ketiga, 

adanya variabel lain yang tidak diukur pada penelitian ini yang kemungkinan 

dapat mempengaruhi hasil perhitungan yang dilakukan antara lain Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan hapus buku pinjaman  

 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Sektor Ekonomi 

 

Di Indonesia, industri digolong-golongkan antara lain berdasarkan 

kelompok komoditas berdasarkan skala usaha dan berdasarkan hubungan arus 

produknya atau yang dikenal dengan sektor ekonomi. Berikut ini adalah 

penggolongan yang paling universal berdasarkan “baku internasional klasifikasi 
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