
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Oeregulasi perbankan 1 Juni 1983 memberikan kebebasan kepada

bank-bank pemerintah untuk menentukan sendiri kebijakan perkreditannya

serta penghapusan pagu kredit. Oi sisi pengerahan dana, pihak bank diberi

kebebasan menetapkan suku bunga deposito dan dihapuskannya kredit

Iikuiditas dari Bank Indonesia. Tujuan kebijakan ini adalah mendorong bank

bank untuk mengerahkan dana masyarakat, sehingga dapat mengurangi

ketergantungannya pada Bank Sentral.

Kebijakan perbankan berikutnya, dilaksanakan pada tanggal 27

Oktober 1988 atau lebih dikenal dengan sebutan "PAKTO 27". Inti deregulasi

ini memberikan kemudahan bagi perbankan dalam izin pembukaan kantor

cabang dan pendirian bank baru, baik untuk Bank Umum Swasta Nasional,

Bank Campuran, Bank Pemerintah, maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Oemikian halnya Bank Asing, yang semula hanya diizinkan membuka

cabangnya di ibukota negara, telah diperkenankan membuka kantor

cabangnya di 7 (tujuh) kota propinsi; yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang,

Bandung, Medan, Ujung Pandang, dan Oenpasar. Selain itu, bank non devisa

juga diberi kemudahan untuk meningkatkan statusnya menjadi bank devisa.

Oampak kebijakan tersebut tercermin dengan semakin banyaknya

jumlah bank dan kantor bank di Indonesia; terutama Bank Umum Swasta

Nasional dan Bank Perkreditan Rakyat. Pada saat sebelum Pakto, jumlah

bank umum hanya berjumlah 112 buah dengan 1.640 kantornya, dan BPR

tercatat sekitar 5.783 buah. Namun selama kurun waktu 5 tahun atau pada
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kantornya, dan Bank Perkreditan Rakyat meningkat menjadi 8.600 buah.

Danusaputro (1997) menyebutkan bahwa jumlah BPR pada bulan April 1995

adalah 9.209 buah.

Setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, sangat terasa dampak

persaingan antar bank, bahkan sudah menjurus kepada persaingan yang

kurang sehat. Ruang gerak BPR justru dibatasi, yang semula BPR bebas

beroperasi di kota-kota Propinsi atau Kabupaten, harus bersedia membatasi

operasinya di Iingkungan Kecamatan saja. Itu pun BPR masih harus

menghadapi pesaing-pesaing bank-bank lain yang jauh lebih profesional dan

lebih siap segalanya. Akibatnya, tidak sedikit bank-bank yang harus

mengorbankan prinsip kehati-hatian (prudent banking), terutama BPR-BPR

yang belum siap dan belum dikelola dengan baik.

Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia semakin penting

sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa

perbankan bagi masyarakat pedesaan. Suyatno (1993) menyebutkan bahwa

berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1988

yang dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 1064/MK.00/1988 tanggal 14 November 1989 menetapkan

perubahan-perubahan mendasar tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Perubahan-perubahan dimaksud terutama mencakup status, kegiatan usaha,

dan tata cara pendirian Bank Perkreditan Rakyat.

Sejak didirikan pada pertengahan tahun 1994, kinerja perkreditan

PT. Bank Perkreditan Rakyat "ABC" (BPR "ABC") semakin rendah. Semakin

rendahnya kinerja ini antara lain dicerminkan dari perolehan keuntungan

kumulatif masih defisit dan besarnya kredit yang bermasalah. Perkembangan

usaha BPR "ABC" selama 4 periode terakhir (1994 - akhir Maret 1997)
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Kerugian tahun 1994 adalah sebesar Rp.9,30 juta, keuntungan tahun 1995

adalah sebesar Rp.1,63 juta, keuntungan tahun 1996 adalah Rp.10,85 juta,

dan kerugian berjalan akhir Maret 1997 adalah sebesar Rp.8, 19 juta. Total

aset akhir tahun 1994 adalah sebesar Rp.162,13 juta, akhir tahun 1995

adalah sebesar Rp.332,84 juta, akhir tahun 1996 adalah sebesar Rp.356,87

juta, dan akhir Maret 1997 adalah sebesar Rp.403.92 juta.

Penghimpunan dana akhir tahun 1994 adalah sebesar Rp.69,28

juta, akhir tahun 1995 adalah sebesar Rp.239,21 juta, akhir tahun 1996

adalah sebesar Rp.239,92 juta, dan akhir Maret 1997 adalah sebesar

Rp.204,78 juta. Perkembangan pinjaman yang diberikan (Tabel 7) posisi

akhir tahun 1994 adalah sebesar Rp.124,80 juta atau 100% kredit lancar,

akhir tahun 1995 adalah sebesar Rp.203,53 juta atau 100% kredit lancar,

akhir tahun 1996 adalah sebesar Rp.250,09 juta, terdiri dari : kredit lancar

sebesar Rp.227,21 juta atau 90,85%, kredit kurang lancar sebesar Rp.10,66

juta atau 4,26%, dan kredit diragukan sebesar Rp.12,22 juta atau 4,89%.

Pada akhir Maret 1997 adalah sebesar Rp.341,79 juta, terdiri dari : kredit

lancar sebesar Rp.238,34 juta atau 69,73%, kredit kurang lancar sebesar

Rp.28,16 juta atau 8,24%, kredit diragukan sebesar Rp.44,67 juta atau

13,07%, dan kredit macet sebesar Rp.30,61 juta atau 8,96%.

Tunggakan bunga pinjaman posisi akhir Maret 1997 (Lampiran 4)

sebesar Rp.11,83 juta, terdiri dari tunggakan bunga atas kredit lancar Rp.1 ,64

juta dan kredit bermasalah Rp.1 0, 19 juta. Tunggakan angsuran pokok

pinjaman posisi akhir Maret 1997 sebesar Rp.59,47 juta, terdiri dari

tunggakan angsuran pokok atas kredit lancar Rp.3,27 juta dan kredit

bermasalah Rp.56,20 juta.

Melihat kondisi kredit bermasalah yang terus meningkat dan
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satu upaya untuk mengatasinya adalah menganalisa kelemahan variabel

penyebab timbulnya kredit bermasalah, kemudian mencari solusi

penyelamatan dan melakukan upaya-upaya meminimisasikan timbulnya

kredit bermasalah.

B. Perumusan Masalah

Bank sebagai perusahaan pemberi kredit mempunyai berbagai

sumber pendapatan, di antaranya adalah propisi dan bunga sebagai imbalan

jasa bank. Apabila dilihat dari komposisi laporan rugillaba, porsi sumbangan

pendapatan terbesar yang diperoleh bank, bersumber dari bunga kredit. Jika

terjadi kredit bermasalah yang cukup besar, berarti banyak angsuran pokok

dan atau bunga kredit yang tidak dibayar dengan lancar.

Angka kredit yang cukup besar tersebut dapat mengancam

kelangsungan hidup bank yang bersangkutan. Di lain pihak, besarnya kredit

bermasalah tersebut dapat berakibat menurunkan kepercayaan para

pemegang saham, demikian halnya bagi masyarakat (khususnya nasabah

pemilik dana), misalnya: timbulnya keresahan masyarakat, penarikan dana

secara besar-besaran, dan lain-lain. Apabila kondisi tersebut tidak segera

diatasi, dapat mengganggu penyediaan Iikuiditasnya (kewajiban kepada

nasabah yang harus segera dibayar bank). Timbulnya kredit bermasalah

pada dasarnya berasal dari lemahnya proses pemberian kredit dan atau

lemahnya pemantauan kredit.

Sehubungan kondisi perkreditan yang dimiliki BPR 'ABC" tersebut,

maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberian kredit yang dilakukan BPR 'ABC"

selama ini ?

http://www.mb.ipb.ac.id



5

2. Apakah kredit yang diberikan telah dilakukan pemantauan, bagaimana

pelaksanaannya ?

3. Bagaimana sistem administrasi kredit yang dilakukan selama ini ?

4. Mengapa banyak timbul kredit bermasalah akhir-akhir ini ?

5. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menyelamatkanl menyelesaikan

kredit bermasalah serta upaya meminimisasikan timbulnya kredit

bermasalah di masa mendatang ?

c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian

ini adalah :

1. Menganalisa kinerja kredit BPR "ABC".

2. Menganalisa proses pemberian kredit dan pemantauan kredit sebagai

penyebab timbulnya kredit bermasalah pada BPR "ABC".

3. Memberikan alternatif solusi penyelamatan/penyelesaian kredit

bermasalah, serta upaya meminimisasikan timbulnya kredit bermasalah

pada BPR "ABC".

D. ManfaatlKegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan

pihak terkait, antara lain:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan studi,

khususnya dibidang manajemen perkreditan, sehingga di masa yang

akan datang diperoleh pola dan kerangka inovasi pengelolaan kredit yang

sehat, terutama yang berkaitan dengan kredit bermasalah.
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2. Pengembangan BPR "ABC"

Hasil penelitian ini diharapkan secara langsung dapat memberikan

alternatif pemikiran yang lebih baik sebagai bahan rumusan untuk

mengetahui penyebab terjadinya kredit bermasalah, serta pengembangan

pengelolaan kredit yang sehat pada BPR "ABC".

3. Mahasiswa

Untuk mahasiswa, penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan aplikasi

konsepsi lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas setelah selesai

perkuliahan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Iingkup penelitian meliputi :

1. Analisis penyebab timbulnya kredit bermasalah pada akhir Maret 1997 di

BPR "ABC".

2. Memberikan pendapat dan saran tentang strategi menyelamatkan dan

meminimisasikan timbulnya kredit bermasalah. Implementasi

penyelamatanl penyelesaian dan upaya meminimisasikan timbulnya kredit

bermasalah, diserahkan kepada manajemen BPR "ABC".
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