
1. PENDAHULUAN

1.1. Lata,' Belakang

Industri perbankan nasional telah mengalami perkembangan pasang surut

sejak beberapa dekade terakhir ini. Salah satu perkembangan yang menyita banyak

perhatian adalah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang menilllbulkan

dampak negatif bagi industri perbankan nasional. Dampak negatif itu antara lain

terlihat pada terkikisnya pel1110daian bank, meningkatnya kredit macet (Non

Pelforming Loans / NPL), dan penutupan beberapa bank. Untuk lllenyehatkan

kelllbali industri perbankan nasional, telah dilakukan langkah-Iangkah perbaikan,

antara lain melalui program restrukturisasi perbankan yang lllulai dicanangkan

pemerintah sejak tahun 1998.

Pelajaran berharga yang dapat ditarik dari krisis tersebut adalah bahwa

industri perbankan nasional secara fundamental masih lemah. Lembaga perbankan

nasional belum memiliki struktur yang kokoh dan tidak didukung oleh infrastruktur

perbankan yang baik, sehingga pada saat terkena masalah yang tiba-tiba, belulll

mampu mengatasinya, baik masalah intemal maupun ekstemal. Belum kokohnya

fundamental perbankan merupakan tantangan industri perbankan saat ini dan masih

harus diselesaikan baik oleh bank-bank yang ada di Indonesia maupun pemerintall,

sehingga dapat di\"lUjudkan perbankan nasional yang kuat yang mendorong

pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang diharapkan.



Era tahun 2002, kondisi perbankan nasional ditandai dengan banyaknya

perbaikan maupun peningkatan yang telah dicapai. Narnun sekaligus masih banyak

pula berbagai aspek yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan. Pencapaian yang

telah diraih mencakup antara lain pertumbuhan kredit yang mulai meningkat,.

penurunan Non Performing Loans (NPL), inovasi-inovasi produk perbankan yang

terus berkembang, suksesnya beberapa divestasi dan penawaran saham perdana

kepada publik (Initial Public Offering IIPO). Semuanya ini mengindikasikan bahwa

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pasar modal mulai meningkat.

Narnun demikian, di sisi lain perbankan Indonesia masih memiliki

kelemahan. Kelemahan yang cukup signifikan adalah pennodalan perbankan

Indonesia belum cukup kuat untuk mendukung penyaluran kredit dalam jumlah yang

diperiukan guna menopang tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Untuk

mencapai target pertumbuhan ekonomi sesuai dengan tingkat yang diharapkan,

diperhJkan adanya dukungan pembiayaan dari sektor perbankan yang memadai.

Namun demikian, usaha peningkatan pertumbuhan kredit oleh perbankan tidak boleh

mengesampingkan prinsip kehati-hatian. Tingkat pertumbuhan kredit yang besar

harus diikuti dengan kemampuan dan kesiapan Bank untuk mengatasi berbagai risiko

yang dihadapi sehingga diperiukan pengendalian internal yang baik dan didukung

oleh good corporate governance dari sisi manajemen, atau yang dikenal dengan

sebutan manajemen kredit.

Manajemen kredit merupakan sarana bagi perbankan dalam menjalankan

perannya sebagai lembaga intermediasi, yakni menghimpun dana-dana dari surplus

unit dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dan dunia usaha yang merupakan
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dejisit unit yang memerlukan, untuk berbagai kegiatan mulai dari yang bersifat

konsumtif hingga yang bersifat produktif. Dan untuk itu, bank hams mampu

menjalankan fungsi seleksi dalam menetapkan target pemberian kreditnya, sehingga

hanya memberikan kredit kepada konsumen dengan bidang-bidang usaha yang

feasible dan bankable.

Selanjutnya, dalam manaJemen kredit, bank hams menjalankan fungsi

pengawasan atau supervisi kredit untuk memastikan ballwa pembiayaan yang

diberikan mencapai sasaran sebagaimana yang direncanakan, sehingga dapat

mencegah terjadinya kredit macet (bad-debt). Hal inilah yang nantinya dapat

memberikan aliran pendanaan yang produktif dan efektif sehingga menghasilkan

pertumbuhan ekonomi nasional.

Pembiayaan dari perbankan dalam mendukung pembangunan ekonomi

nasional melalui pemberian kredit menunjukkan trend yang meningkat. Perbandingan

pembiayaan terhadap pemba[1gunan sektor ekonomi nasional oleh perbankan

dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya masih didominasi oleh perbankan

termasuk untuk sektor infrastruktur. Total aset sektor pembiayaan Bank pada posisi

Jum 2004 adalal1 Rp. 1,171 triliun, sementara pembiayaan yang berasal dari obligasi

korporasi hanya sebesar Rp. 56 Triliun (Gambar I).

Saat ini, jenis kredit yang diberikan oleh Bank didominasi pada segmen

komersial, karena bidang usaha pada segmen ini yang masih berjalan dan mampu

memberikan surplus dan nilai tambah. Sedangkan segmen corporate banyak yang

belum pulih akibat krisis ekonomi.
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Gambar 1. Total Asset sektor Pembiayaan Perbankan dan Obligasi Pemerintah di
Indonesia Posisi Juni 2004

Pembiayaan oleh bank dalam mendukung pembangunan ekonomi pada

segmen komersial, dikelompokkan menjadi 10 sektor ekonomi, yakni sektor

pertanian ; sektor pertambangan; sektor perindustrian; sektor perdagangan (termasuk

hotel dan restoran); sektor Iistrik dan gas; sektor kontruksi; sektor pengangkutan

(termasuk pergudangan dan telekomunikasi); sektor jasa-jasa dunia usaha; sektor

jasa-jasa sosial masyarakat dan sektor lain-lain.

Pada periode tahun 1999 sampai tahun 2003, sektor perdagangan merupakan

sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah dan surplus usaha terbesar, yakni Rp.

186.2 trilitill dan Rp. 114.5 triliun. Disusul sektor pertambangan dengan sub sektor
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penal11bangan l11inyak, gas dan panas bUl11i, memberikan surplus usaha sebesar Rp.

100.1 triliun dan nilai tambah Rp. 117.2 triliun, sebagaimana yang diperlihatkan pada

Tabel I dan Tabel 2. Delapan sub sektor yang mampu memberikan surplus terbesar

setelah perdagangan dan penambangan minyak bumi antara lain, subsektor lembaga

keuangan (Rp.48.2 triliun), pengilangan minyak bumi (Rp. 40.3 triliun), pertanian

padi (Rp.38.9 triliun), usaha bangunan dan jasa perusahaan (Rp. 35.9 triliun),

bangunan (Rp. 29.2 triliun), Peltanian sayur dan buah ( Rp. 25.7 triliun), perikanan

(Rp. 22 triliun), penambangan batubara dan bijih logam (Rp. 21.3 triliun) dan

subsektor restoran dan hotel (Rp. 20.0 triliun).

Tabel I. Sektor Ekonomi di Indonesia Dengan Surplus Usaha Terbesar Tahun 1999
2003.

Sub Sektor

Perdagangan
Penarrbangan minyak, gas dan panas bumi
Lembaga keuangan
Pengilangan minyak bumi
pertanian (padi)

Usaha bangunan dan jasa perusahaan
Bangunan
Pertanian (sayur dan buah)
Perikanan

Penambangan batubara dan bijih logam
Restoran dan hotel

Sumber: 1-0 Nasional, dioiah
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Surplus
Usaha

(lOR tn)

114.5
100.1
48.2
40.3
38.9
35.9
29.2
25.7
22.0
21.3
20.0

%

14.7
12.8
6.2
5.2
5.0
4.6
3.7
3.3
2.8
2.7
2.6



Tabel 2. Sektor Ekonomi di Indonesia Dengan Nilai Tambah Bruto Terbesar Tahun
1999-2003

Sub Sektor Nilai Tambah %
Bruto (I DR tn)

Perdagangan 186.2 13.6
Penambangan minyak, gas dan panas bumi 117.2 8.6
Bangunan 76.6 5.6
Lembaga Keuangan 64.3 4.7
Pengilangan minyak bum! 54.3 4.0
Usaha bangunan dan jasa perusahaan 51.1 3.7
Pertanian (padi) 47.5 3.5
Pemerintahan umum dan pertahanan 44.5 3.3
Jasa sosial kemasyarakatan 40.8 3.0
Restoran dan hotel 39.5 2.9
Penambangan batubara dan bijih logam 38.2 2.8

Sumber: 1-0 Nasional, diolah

Pangsa kredit atau pembiayaan yang disalurkan bank kepada sepuluh sektor

ekonomi ini setiap tahunnya mengalami pergeseran. Tahun 2004, tiga sektor ekonomi

yang paling banyak mendapat fasilitas kredit dari Bank adalah sektor perindustrian,

sektor lain-lain dan sektor perdaganagan, hotel serta restoran. Kredit perbankan yang

disalurkan ke sektor perindustrian tetap tinggi dari tahun 2000 sampai tahun 2004 ..

Begitu juga dengan sektor perdagangan termasuk hotel dan restoran, tem1asuk sektor

yang paling banyak dibiaya oleh bank. Walaupun pada tahun 2000, sektor ini

menempati urutan ke tiga dari kelompok sektor ekonomi yang dibiayai bank (Rp.44.!

triliun) namun pada tahun 2004 pembiayaan kepada sektor ini meningkat menjadi Rp.

96.3 triliun (Tabel 3).
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'Fabel 3. Total Kredit Perbankan di Indonesia Menurut Sektor Ekonomi (IDR tn)

Sektor Ekonomi

Pertanian
Pertambangan
Perindustrian
Listrik, Air dan Gas
Konstruksi
Perdagangan, Hotel dan Restoran
Pengangkutan dan Pergudangan
asa-jasa Dunia Usaha
asa-jasa Sosial Masyarakat

Lain-lain

Sumber : Bank Indonesia, 2004

2000

19.
6.

106.
4.
6.7

44.1
7.2

23.1
2.

47.

2004

27.1
6.4

135.<
5'

15.9
96.3
18.7
51.2

7.1
122.4

Dilihat dari kolektibilitas kredit secara sektorai, sektor perdagangan, termasuk

hotel dan restoran , sektor konstruksi, sektor jasa-jasa dan sektor lain-lain pada :ahun

1999 memiliki tingkat kolektibilitas kredit yang tinggi. Artinya sektor ekonomi yang

disebutkan di atas paling banyak macet (Non Pelforming Idefaull). Nanmn demikian

per tahUl: 2004, lingkat Non Pelfarming Loan (NPL) keempat sektor tersebut

menurun jauh masing-masing sebesar 4.9%, 4.9%, 4.5% dan 2.3%. Tingkat NPL ini

lebih rendah dari rata-rata NPL semua sektor yang mencapai 6.2% (TabeI4).

Dari sepuluh sektor ekonomi ini, ditinjau dari sisi perbankan sebagai pemberi

kreditlpembiayaan, bank harus selektif memilih sektor ekonomi yang layak dibiayai,

karena tidak semua 'sektor ekonomi tersebut dapat memberikan jaminan keberhasilan

bahwa pembiayaan tersebut tidak akan macet (mengurangi risiko kredit macet): Hal

ini dapal dilakukan dengan melakukan analisis lerhadap data historis dan pengalaman

dari sejumlah pembiayaan yang sudah diberikan bank. Atau dengan kata lain,

diperlukan suatu analisis perbankan, bagaimana menempatkan portofolio kreditnya
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ke dalam kelompok sektor ekonomi yang memberikan return atau keberhasilan

(surplus usaha) dengan risiko kredit maeet yang minimal.

Tabel4. Kolektibilitas Kredit Perbankan Di Indonesia (lDR tn)

~ Sektor Ekonomi Saki Debet NPL Saki Debet NPL
1999 % 2004 %

~1 Pertanian 20.0 22.2 27.3 9.0
Pertambangan 5.3 13.7 6.4 3.5
Perindustrian 83.0 27.6 136.5 10.6
Listrii<, Air dan Gas 5.1 12.6 5.7 6.8
Konstruksi 1.4 58.3 16.1 4.9
Perdagangan, Hotel dan Restoran 46.2 15.0 98.3 4.9
Pengangkutan dan Pergudangan 7.3 26.7 18.8 7.8
Jasa-jasa Dunia Usaha 26.5 24.6 50.3 4.5
Jasa-jasa Sosial Masyarakat 2.9 15.3 7.7 5.4
Lain-lain 52.0 7.3 120.2 2.3

Total 251.9 19.5 491.4 6.2
Sumber: Bank Indonesia

1.2. Rumusan Permasalahan

Perbankan dapat mengelola risiko kredit yang dihadapinya dalam empat eara,

yaitu :

a. Menetapkan price atas kredit

Setiap bank ingin merasa yakin bahwa price dari kredit (tingkat bunga) yang

dibebankan kepada debitur lebih tinggi daripada tingkat risiko dan biaya-biaya

administrasi kredit. Tingkat bunga kredit terdiri dari market rate (Sertifikat

Bank Indonesia/SBI, Landor; Interbank Offer Rate/LiBOR, dan lain-lain), risk

premium dan biaya administrasi. Semakin berisiko suatu debitur, maka

8



premIUm yang dibebankan lebih tinggi daripada debitur yang lebih tidak

berisiko.

b. Menetapkan limit kJ·edit

Ketersediaan beberapa jenis kredit mungkin dibatasi hanya untuk kelas atau

golongan debitur telientu. Selain menetapkan tingkat bunga, bank dapat

menetapkan jumlah tertentu yang dapat diperoleh debitui· berdasarkan sejumlah

kriteria yang dipersyaratkan, seperti besarnya nilai jaminan atau kekayaan.

c. Jaminan Kredit.

Bank dapat menggunakan Jamman kredit untuk mengurangi risiko kredit.

Kendala yang dihadapi bank dalam hal ini adalah bahwa harga atau nilai suatu

jaminan (rumah, inventory, mobil, saham) bersifat volatile sehingga apabila

kemungkinan kerugian kredit meningkat, bank memerlukan jaminan kredit yang

lebih banyak.

d. Diversifikasi

Meningkatnya risiko kredit karena bertambahnya kredit yang berisiko dapat

diminimalkan dengan menambah modal bank atau melakukan diversifikasi.

Dengan melakukan diversifikasi, bank dapat mengurangi risiko yang bersifat

non-sistemik. Bank dapat menggunakan analisis korelasi untuk memutuskan

bagaimana portofolio kreditnya di diversifikasikan ke dalam beberapa bentuk

pembiayaan dimana risiko dapat diminimumkan dan tetap memberikan return

kepada bank.
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Tingginya tingkat NPL pada Bank X membuat manajemen harus membenahi

struktur atau portofolio penyaluran kreditnya dan bagaimana meminimumkan risiko

dari kredit-kredit yang disalurkan. Per 31 Desember 2005, NPL Bank X sebesar Rp.

26.752 miliar atau 26.66% dari total kredit yang disalurkan, merupakan nilai NPL

paling tinggi dari bank-bank lain yang ada di Indonesia dan jauh melampaui batas

NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Yang hanya 5 % dari total kredit yang

disalurkan.

Dalam penyaluran kreditnya, agar seluruh daerah terlayani, Bank X membuat

pusat bisnis yang mengelola kredit per segmen kreditnya. Salah satunya adalah

Commercial Business Cenler (CBC) B. CBC B di bangun untuk l1lelayani kredit

segmen komersial termasuk small business dengan limit di atas Rp. 100 juta.

Tingginya tingkat NPL Bank X merupakan akumulasi dari kredit-kredit bennasalah

(NPL) yang ada di CBC-CBC.

Keempat cara yang disebtlt di atas telah biasa dilalmkan oleh bank untuk

meminimalkan risiko kredit. Namun, pada penelitian ini rumusan permasalahan yang

akan dij awab adalah :.

1. Bagail1lana kondisi portofolio kredit segmen kOl1lersial di Bank X serta tendensi

perubahannya.

2. Bagaimana keterkaitanlkorelasi antara sektor ekonomi di dalam portofolio kredit

yang sudah disalurkan selal1la ini oleh Bank X, khususnya di CBC B.

3. Bagaimana diversifikasi kredit kepada sektor-sektor ekonomi yang ada, atau

bagaimana membuat suatu portofolio kI'edit yang optimal dengan memakai teoti
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portofolio Markowitz dengan efjicienl ji-ontier, agar diperoleh return dan risiko

yang optimal.

Analisa portofolio kredit kepada segmen komersial termasuk Usaha Keci!

Menengah (UKM) ini akan memberikan pandangan kepada manajemen mengenai

kombinasi sektor ekonomi yang dapat memberikan return yang optimal bagi bank

dengan risiko yang seminimal mungkin. Sektor-sektor ekonomi ini dapat menjadi

fokus sasaran penyaluran kredit komersial oleh Bank X khususnya di Commercial

Bussiness Center (CBC) B, untuk wilayah Bandung dan sekitamya.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Mengidentifikasi portofolio kredit segmen komersial di Bank X CBC B serta

tendensi perubahannya.

b. Menganalisis keterkaitan f korelasi antara sektor ekonomi di dalam pcrtofolio

kredit yang disalurkan oleh CBC B.

c. Merumuskan formulasi kombinasi pemberian kredit kepada sektor-sektor

ekonomi di CBC B berdasarkan teori portofolio modern.

1.4. Manfaat Penelitian

Model strategi pOitofolio yang dihasilkan dapat melengkapi penelitian

penelitian sebelumnya tentang strategi portofolio kredit yang baru berkembang.

Model ini juga bermanfaat untuk mempertajam konsep teori pemilihan portofolio

efisien yang telah digagas oleh Markowitz (1952).
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Disamping itu, harapan peneliti, karya akhir ini dapat menjadi aeuan seeara luas

'l!>agi perbankan dalam menyalurkan kreditnya sehingga risiko kredit dapat

diminimalisir dan menurunkan tingkat Non Pelforming Loan. Dengan demikian

diperoleh struktur perbankan nasional yang kuat dan sehat.

[.5. Ruang Lingkup

Segmen kr,edit di Bank X terdiri dari tiga segmen yaitu, segmen korporasi,

segmen komersial yang terdiri dari large commercial dan commercial serta segmen

consumer. Kredit korporasi dan komersial merupakan kredit produktif atau kredit

untuk kegiatan usaha. Sedangkan kredit consumer lebih ditujukan untuk kegiatan

konsumsi.

Data kredit yang digunakan adalab data kredit segmen komersial yang

disalurkan melalui CBC B dalam bentuk cash loan atau kredit yang telah dibukukan

(on balance sheet) sejak April 2003 sampai dengan Desember 2005. Analisis dan

rekomendasi yang dihasilkan hanya sesuai dengan kondisi portofolio kredit di eBC

tersebut.

Sektor ekonomi yang digunakan untuk mengelompokkan bidang-bidang usaba

debitur adalah sepuluh sektor ekonomi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI)

sebagai berikut :

1. Sektor pertanian

2. Sektor Pertambangan

3. Sektor perindustrian

4. Sekter Listrik, Air dan Gas
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5. Sektor konstruksi

6. Sektor Perdagangan (termasuk hotel dan restoran).

7. Sektor Pengangkutan (termasuk pergudangan dan telekomunikasi).

8. Sektor jasa-jasa dunia usaha.

9. Sektor jasa-jasa sosial masyarakat.

10. Sektor lain-lain.

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan teori portofolio modern yang

dikembangkan oleh Harry Markowitz yang sebelumnya banyak digunakan untuk

analisis dalam rangka kegiatan investasi, sepelii analisis portofolio dalam investasi

saham, dan sebagainya.
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