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A. Latar Belakang 

Jaluhnya nilai tukar rupiah terhadap US Dollar di p m h  kedua tahun 1997 

menandai awal terjadinya krisis ekonomi dan moneter di Indonesia. Nilai tukar 

rupiah terhadap US Dollar yang semula Rp. 2.450,- mengalami kemerosotan 

hingga mencapai 600 %, bahkan pemah menembus menembus angka Rp. 

16.000,-. Hal ini merupakan implikasi langsung dari saran IMF untuk mengubah 

sistem nilai tukar dari managed floating rate ke free floating rate. Untuk 

menahan jatuhnya rupiah pemerintah menetapkan kebijakan suku bunga tinggi 

dimana pada suatu saat pemah mencapai 60 % per tahun, dampak dari kebijakan 

tersebut secara langsung terlihat dari fakta bahwa sebagian besar perusahaan di 

Indonesia berjatuhan akibat tidak mampu membayar kewajiban mereka, efek 

domino tersebut berlanjut hingga perbankan menderita kredit macet yang luar 

biasa sampai pada angka yang tidak tertanggulangi lagi. Dengan kata lain aktiva 

produktif dalam bentuk pinjaman yang diberikan sangat bunk kualitasnya, 

sehingga hams dibentuk biaya cadangan penghapusan pinjaman atau penyisihan 

penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang sangat tinggi. Di sisi pasiva 

keadaannya tidak lebih baik, sebagai akibat dari adanya kebijakan suku bunga 

tinggi tadi, maka sebagian besar bank yang beroperasi di Indonesia mengalami 

p e n m a n  net interest margin (NIM), bahkan negatif. Keadaan ini berlangsung 

cukup lama, pada saat itu sebagian besar bank lokal beroperasi dengan modal 

minus, dan BRI termasuk salah satu bank yang paling merasakan dampak dari 



krisis inultidimensi di atas, sehingga untuk lnencapai persyaratan capital 

adequacy ratio (CAR) 4 % hams direkapitalisasi oleh pemiliknya (pemerintah) 

dengan dana sebesar Rp. 29.149 miliar, dirnana 70 % dari program rekapitalisasi 

diselesaikan pada tanggal 25 Juli 2000, dan sisanya yaitu sebesar 30 % 

diselesaikan pada tanggal 25 Oktober 2000. Kondisi perkreditan bank umum 

dapat dilihat pada Gambar 1, Garnbar 2 dan Garnbar 3. 
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Gambar 1. Grafik Kredit Non Lancar Bank Umum 
Sumber : Bank Indonesia, Laporan Tahunan 1999 dan 2000 - diolah 

I 
i Ratio Kredit Bemsalah Terhadap Total Kredit Bank Umum I 

I 

Tahun i 
L . . i 
Gambar 2. Grafik Ratio Non Performing Loan1 Total Loan Bank Umum 
Suniber : Bank Indonesia, Laporan Tahunan 1999 dan 2000, InfoBank 

Desember 2001 - diolah 



Dalanl perekonomian modem, perbankan merupakan salah satu pilar 

penunjang perekonomian negara, betapa pentingnya peran sektor ini dapat dilihat 

dari begitu besar dana yang disediakan pe~nerintah untuk penyehatannya, tidak 

kurang dari 600 triliuu rupiah dana yang disediakan u ~ t u k  program rekapitalisasi 

perbankan di Indonesia. Dalanl kaitan ini pulilmya laba perbankan di tahun 2000 

sebagaimana terlihat pada Gambar 3 lebih banyak disebabkan oleh pendapatan 

yang berasal dari bunga obligasi pemerintah dan pendapatan yang bersurnber dari 

penempatan bank pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sedangkan pendapatan 

yang bersumber dari kredit belunl nlenunjukkan perkernbangan yang berarti. 

Hingga September 2001 dari Rp. 735,s triliun total dana pihak ketiga yang 

berhasil dihimpun perbankan, hanya Rp. 440,s triliun yang disalurkan dalam 

bentuk kredit baru (Uphadi dalan? Republika, 27 Mei 2002), dengan kata lain 

perbankan lebih banyak bermain di pasar uang dan pinjaman antar bank, 

daripada membiayai sektor riil, sehingga dapat dikatakan fungsi intermediasi 

keuangan perbankan belum sependmya pulih. 
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Gambar 3. Grafik Laba Perbankan 1995-2001 
Sunlber : InfoBank, Juli 2002 



Tabel 1. Kinerja Keuangan BRI Tahun 1998 - 2001 

Total Assets 
Eaniing Assets 
Loans 
Government Bonds 
Allowance for Earning Assets 

Financial High Light 
ProfitiLoss Before Tax 
Net Interest Income 
Other Operating Income 
Overhead Expenses *) 

Total Liabilities and Equity 
Interest Bearing Liabilities 
Third Party Funds 
Total Equity 

TI12001 
1.133 
4.923 
1.166 
2.965 

***) Tidak dapat dihitung karena laba bersih negatif (rugi) 
Sumber : Laporan Tahunan BRI 2001 

Capital Adequacy Ratio 
Return on Assets 
Return on Eqidty **) 
Net Interest Margin 
Non Performing Loans Ratio 
Loan to Deposit Ratio 
Cost Efficiecy Ratio ***) 

Kinerja BRI juga tidak berbeda jauh dengan kondisi n~akro dunia perbankan. 

Th2000 
335 

2.771 
747 

3.350 

Pada Tabel 1 di atas tersaji ringkasan kondisi keuangan BRI setelah dilakukan 

Keterangan : 
*) Biaya Personalia, Biaya Umum dan Adminishasi, dan Biaya Lainnya 
**) Tidak dapat dihituag karena rata-rata ekuitas negatif pada tahun 1998, 1999, dan 
2000 

li,32% 
1,62% 

30,36% 
7,64% 
4,93% 

56.08% 
50,14% 

rekapitalisasi. 

Th1999 
(1.671) 
(1.000) 

1.034 
4.383 

Sementara itu kondisi ekonomi saat ini belum juga menunjukkan tanda-tanda 

Th1998 
(26.551) 

(1.659) 
551 

2.243 

14,35% 
0,68% 

NA 
6,60% 
4,96% 

53,61% 
96,89% 

perbaikan yang signifikan, posisi utang luar negeri yang begitu tetap berpotensi 

nlenekan nilai tukar rupiah, apalagi bila ditambah dengan beban utang dalam 

-1 18,35% 
-4,77% 
N A 
-3,41% 
19,92% 
62,28% 
NA 

negeri berupa bunga obligasi pe~nelintah untuk rekapitalisasi perbankan yang 

-61,54% 
-49,01% 

N A 
-3,18% 
52,98% 
99,85% 
NA 

jumlahnya tidak kurang dari 42 triliun rupiah pertahun atau setara dengan 115 



miliar rupiah perhari (InfoBank, Juli 2001) menjadikan belum terlihat titik terang 

pemulihan ekonomi nasional, bila tidak diambil suatu kebijakan terobosan yang 

tepat. Keadaan ini memaksa dunia perbankan untuk mempercepat business 

process reengineering nya, ha1 ini dilakukan agar proses penlulihan kinerja 

berjalan dengan cepat, sekaligus sebagai upaya proahtif untuk menjawab 

perubahan lingkungan bisnis yang makin cepat, dimana issue utamanya adalah 

menyangkut globalisasi dan free trade area, sehingga persaingan perbankan di 

Indonesia memasuki suatu babak ball yang melibatkan pemain asing dengan 

modal besar, teknologi tinggi, manaje~nen yang baik serta segenap kelebihan 

lainnya. 

Kinerja BRI Kantor Cabang Tanjungkarang khususnya bidang perkreditan 

tentunya juga mengalami pasang surut sebagaimana kinerja BRI secara nasional. 

Merosotnya kinerja kredit tersebut selain dari faktor yang telah diuraikan di atas, 

,jugs disebabkan oleh kelemahan dalam melakukan perencanaan penyaluran 

kredit. Data-data historis yang berkaitan dengan bidang perkreditan belum 

dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan pertimbangan penyusunan strategi 

bisnis ke depan. Bertitik tolak dari ha1 tersebut maka pengkajian kinerja kredit 

menurut sektor ekonominya menemukan urgensinya sebagai dasar penyusunan 

strategi bisnis BRI Kanca Tanjungkarang. 

Kegamangan perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor riil selain 

disebabkan oleh kondisi obyektif yaitu seperti adanya ketidakpastian dalam dunia 

usaha juga disebabkan oleh trauma pasca krisis. Adanya kenyalaan bahwa 

sumber utama pendapatan bank pada saat ini lebih banyak berasal dari surat 



berharga yang sebahagian besar berupa obligasi pemerintah sesungguhnya 

merupakan ha1 yang tidak biasa dari praktik perbankan yang sehat, sebagaimana 

diketahui pendapatan bunga perbankan dari sektor perkreditan hanya 32,2 % dari 

total pendapatan bank (InfoBak, Juni 2002), oleh karena itu perlu dilakukan 

usaha yang lebih keras untuk mulai menyalurkan kredit ke sektor riil. Dalam 

hubungan inilah menjadi relevan kiranya melakukan analisis portofolio kredit 

sebagai dasar bagi manajemen untuk menyusun perencanaan bisnis yang lebih 

baik, dengan mengkombinasikan berbagai pasar sasaran yang ada. 

B. Identifikasi Masalah 

Secara Lunum perkembangan kinerja BRI Kanca Tanjungkarang juga tidak 

jaub berbeda denial1 kondisi BRI secara keseluruhan. Total laba BRI Kanca 

Tanjungkaratlg mengalami penurunan yang signifikan sebagai akibat langsung 

dari peningkatan biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) 

terutama di masa puncak krisis ekonomi. Pulihnya kondisi BRI pada tahun 2000 

yang lalu tidak serta merta fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan 

pulih. Hal tersebut lebih banyak disebabkan oleh subsidi pemerintah dalam 

bentuk bunga obligasi, dimana dari Rp 1.321 miliar fret interest iizconze (NIM) 

yang berhasil dicetak BRI pada kuartal 1 tahun 2002, Rp 436 miliar nya (33 %) 

merupakan bunga obligasi pemerintah, suatu kenyataan yang tidak biasa dalam 

praktik bisnis perbankan yang sehat. Penyaluran kredit belum menunjukkan 

perkembangan yang memuaskan. Loan to deposit ratio (LDR) pada kuartal 1 

tahun 2002 baru sebesar 57 % (Rudjito dalarn Republika 3 J u ~ i  2002). 



Rendalmya LDR itu disebabkan oleh adanya alasan obyektif yaitu berupa masih 

tingginya ketidakpastian di sektor riil ataupun adanya masalah trauma psikologis 

pasca krisis. Sementara itu segenap stakeholders terus mendesak BRI untuk 

menjalankan perannya sebagai agent of development dengan cara segera 

memulihkan fiingsi intermediasi keuangannya dalam bentuk penyaluran kredit. 

Untuk mengatasi lambannya penyaluran kredit di atas diperlukan suatu 

langkah strategis yang sistematis berdasarkan hasil obyektif dari suatu analisis 

yang menpangkut berbagai aspek dalam perkreditan, termasuk di dalamnya 

aspek pol-tofolio perkreditan kantor cabang. Sebagailnana diketahui kantor 

cabang lne~upakan ujung tombak bisnis suatu bank, ia berhadapan langsung 

dengan nasabah dan pesaingnya. 

Dalam melakukan aktivitas usaha perkreditannya BRI telah menetapkan 

Rebijaksanaan Umum Perkreditan (KUP), yang juga telah dijabarkan dalam 

suatu manual operasi perkreditan yang disebut sebagai Pedon1a.n Pelaksanaan 

Kredit (PPK), pedoman ini memberikan arahan tentang prosedur dan proses 

perkreditan yang sehat, dimana tata cara pemberian kredit harus melalui tahap- 

tahap tertentu. Penetapan pasar sasaran (PS), kriteria risiko yang dapat diterima 

(KRD) dan kriteria nasabah yang dapat dilayani (KND) merupakan pijakan awal 

dari keseluruhan proses kredit. Disinilah pem~asalahan bernlula, karena 

manajeman di tingkat kantor cabang mengalami kesulitan dalanl merumuskan 

hal-ha1 yang merupakan titik awal dari keseluruhan proses kredit tersebut, 

kesulitan itu akan makin bertambah manakala penetapan PS, KRD, dan KND 



harus dirumuskan secara kuantitatif, ole11 karenanya apa yang telah ditetapkan 

manajemen selama ini kurang didukung oleh argumentasi obyektif. 

Dari uraian di atas maka kebutuhan manajemen di kantor cabang BRI untuk 

memhuat strategi bisnis yang didasarkan atas kinerja portofolio perkreditaunya 

menemukan urgensinya untuk segera dicarikan pemecahannya. Selain itu 

berbagai aspek yang melingkupinya harus juga disertakan sebagai dasar 

pembuatan strategi dimaksud. 

C. Pembatasan Masalah 

Sebagainlana diketahui, dalam inenetapkan kebijakan perkreditannya, BRI 

mengelonlpokkan kredit kedalam 4 golongan, yakni kredit mikro, ritel, 

menengah clan korporasi, dimana masing-masing kelompok metnpunyai 

pendekatan yang berbeda dalam pengelolaannya. 

Mengingat pengelompokkan kredit di atas serta lcompleksitas permasalahan 

yang dihadapi di bidang perkreditan, illaka ha1 yang akan dibahas dan dianalisis 

lebih lanjut dalam tulisan ini adalah hanya yang berkaitan dengan kredit ritel di 

Kantor Cabang BRI, sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan 

Kredit BRI (Credit Policies & Procedures). Namun demikian jenis kredit kredit 

lain yang ada di Kantor Cabang BRI, yaitu kredit yang ditujukan bagi golongan 

berpenghasilan tetap sering disebut sebagai Golbertap serta kredit program tidak 

teimasuk dalam lin&up pembahasan dan analisis. 



D. Perurnusan Masalah 

Dari berbagai pernasalahan perkreditan yang berhasil diidentifikasi, 

diketahui bahwa salah satu pilihan untuk meningkatkan kinerja BRI Kanca 

Tanjungkarang adalal~ lnanajemen harus lebih berani menyalurkan kredit ke 

sektor riil yang produktif, karena ha1 itulah yang menjamin keberlangsungan 

pertumbuhan perusahaan. 

Sehubungan dengan ha1 di atas, maka disusunlah suatu rumusan masalah, 

yaitu bagaimana manajemen BRI Kanca Tanjungkarang dapat menyusun strategi 

bisnis perkreditan melalui pendekatan portofolio yang optimal1 efisien dengan 

didasarkan atas analisis risk & return masing-masing lapangan usaha, baik secara 

individual maupun bersama-sama sebagai suatu portofolio. 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara unum ditujukan untuk menganalisis berbagai ha1 yang 

berkaitan dengan portofolio kredit BRI Kanca Tanjungkarang. Secara rinci 

penelitian bertujuan : 

1. Untuk mengetahui perkembangan kinerja perkreditan inasing-masing sektor 

ekononli yang dibiayai dari waktu ke waktu BRI Kanca Tanjungkarang. 

2. Melakukan analisis tingkat penerimaan dan risiko masing-masing sektor 

kredit, maupun secara bersama-sama sebagai suatu portofolio di BRI Kanca 

Tanjungkarang. 

3. Melakukan analisis pengaruh lingkungan ekstemal dan internal perusahaan 

terhadap kine rja sektor perkreditan BRI Kanca Tanjungkarang . 



4. Menentukan proporsi masing-masing sektor perkreditan sehingga 

membentuk portofolio perkreditan yang optimdl efisien. 

5. Untuk memberikan altematif perencanaan strategi bisnis, khususnya yang 

berkaitan dengan pemilihan pasar sasaran. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak 

terkait, khususnya bagi perusahaan dan penulis sendiri, yakni : 

- Bagi perusahaan, peuelitian ini diharapkan untuk memberikan sunlbangan 

pikiran, dan memperluas perspektif dalam mencermati berbagai faktor yang 

mempengaruhi kine j a  perkreditan guna penyusunan strategi bisnis melalui 

pembentnkan portofolio kredit yang optimal. 

- Sedangkan bagi penulis. penelitiau ini merupakan aplikasi dari berbagai teori 

yang diterima ke dalam kasus bisnis nyata. 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Seperti diketahui dimensi usaha BRI sangatlah luas, baik dalam pengertian 

produk dan jasa yang ditawarkan, maupun dalanl wujud luasnya jaringan kerja, 

ole11 karena itu dalatn penulisan tugas akhir ini, ruang lingkup yang akan diteliti 

hanya rnenyangkut aktivitas perkreditan BRI Kantor Cabang Tanjungkarang, 

khususnya berkaitan dengan po~ofolio kredit rite1 dengan didasarkan pada sektor 

ekonomi. 




