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Krisis ekonomi dan moneter telah memberikan pengaruh yang 
sangat besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, berubahnya 
struktur ekonomi maupun struktur pelaku ekonomi. Pengusaha besar 
(konglomerat) yang semula merupakan pelaku ekonomi yang 
mempunyai kekuatan sangat besar dan menyumbangkan andil pada PDB 
sekitar 62 % (BPS,1999), ternyata merupakan segmen yang paling tidak 
tahan terhadap krisis moneter. 

Dilain pihak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang pada 
tahun 1996 jumlahnya cukup besar dan mencapai sekitar 38,9 juta unit 
usaha (BPS), serta keberadaanya tersebar diseluruh pelosok tanah air 
telah terbukti justru lebih tahan terhadap krisis. 

Krisis ekonomi juga membawa dampak terhadap melemahnya 
kinerja perbankan nasional, yang ditunjukkan dengan lemahnya 
permodalan bank dan semakin besarnya kredit bermasalah, khususnya 

. . perbankan yang selama ini lebih mengandalkan pembiayaan pada 
segmen korporasi. Untuk memperbaiki kinerja perbankan, pemerintah 
mengeluarkan kebijakan untuk menyehatkan kuangan bank melalui 
program Rekapitalisasi dan memperbaiki kinerja pinjaman dengan 
program Restrukturisasi kredit. 

Untuk memperbaiki kinerjanya, bank dituntut untuk melakukan 
penyesuaian terhadap strategi pembiayaan agar tetap dapat survive di 
tengah krisis yang belum pulih benar, sehingga bank yang semula 
lebih fokus pada pembiayaan segmen menengah ke atas, mulai 
memasuki segmen menengah ke bawah, dalam ha1 ini usaha mikro, 
kecil dan menengah dengan sangat selektif dan hati-hati. Kondisi 
tersebut menyebabkan tingkat persaingan bank dalam pembiayaan di 
segmen usaha kecil dan menengah menjadi meningkat. 

Jumlah usaha kecil dan menengah cukup banyak, namun sebagian 
masih memiliki kendala untuk dapat berhubungan bank karena tidak 
dapat memenuhi ketentuan bank teknis, sehingga bank sangat selektif 
dan hati-hati dalam mencari nasabah. 



Bank "B" sebagai Bank milik pemerintah yang selama ini sudah 
dikenal sebagai bank yang mempunyai fokus bisnis pada pembiayaan 
pada usaha mikro, kecil dan menengah ke bawah, serta mengikuti 
program Rekapitalisasi, memiliki komitmen untuk mewujudkan portofolio 
kredit mikro dan ritel minimal 80 % dari total kreditnya, dan setiap tahun 
kredit ritel harus tumbuh sekitar 15 % dengan sehat dan menguntungkan, 
sehingga dalam melakukan ekspansi pinjaman bank "S harus tetap 
selektif dan memperhatikan prinsip prudenfial banking. 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, dapat 
dirumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu menentukan posisi masing- 
masing produk kredit ritel di Bank "B", menentukan produk ritel apa 
yang akan dikembangkan, serta strategi ekspansi kredit bagaimana yang 
harus ditetapkan untuk meningkztkan pertumbuhan kredit ritel agar dapat 
mencapai target yang ditetapkan. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
faktor-faktor yang harus menjadi perhatian untuk meningkatkan 
pertumbuhan kredit ritel, menentukan produk ritel yang dapat 
direkomendasikan untuk dikembangkan dan diimplementasikan, serta 
menentukan strategi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan kredit 
ritel. Yang dimaksud dengan kredit ritel adalah kredit yang diberikan 
kepada segmen usaha kecil, menengah ke bawah dan perorangan 
dengan maksimum kredit sebesar Rp. 5 milyar 

Berdasarkan hasil analisa Matrik IFE-EFE dan kemudian 
diimplikasikan pada matrik I-E diketahui bahwa unit bisnis kredit ritel 
berada pada kuadran II yaitu, pada posisi "Growth and Built", sehingga 
strategi pengembangan kredit ritel diarahkan pada penetrasi pasar dan 
pengembangan produk untuk dapat mengakomodir kebutuhan pasar. 
Strategi ini merupakan arah atau ko'ridor dalam pengembangan kredit 
ritel. 

Berdasarkan hasil analisa portofolio produk dengan 
rnenggunakan matrik GE, diketahui posisi masing-masing produk kredit 
ritel yaitu produk KUK, Non-KU.Kdan Kretap saat ini berada pada 
posisi tumbuh dan investasi, dengan fokus strategi pertumbuhan secara 
maksimum, dominasi pasar dan investasi maksimum, sedangkan untuk 
produk kresun berada pada posisi pertumbuhan selektif, dengan fokus 
strategi pertumbuhan secara selektif, investasi agresif dan memelihara 
posisi. Sedangkan untuk masa lima tahun yang akan datang 
diproyeksikan bahwa produk kredit ritel (KUK, Non-KUK dan Kretap) 
masih pada posisi turnbuh dan investasi namun dengan nilai yang 



lebih tinggi, demikian juga dengan produk kresun masih pada posisi 
pertumbuhan selektif dengan nilai yang lebih tinggi. 

Beberapa saran untuk mendukung tercapainya pengembangan 
kredit ritel dapat diarahkan pada kebijakan (1) penyesuaian pola 
pemenuhan kebutuhanlrekrutmen SDM yang lebih fleksibel dan 
menetapkan pola pendidikan yang terencana dan berkesinambungan. (2) 
pemanfaatan peluang bisnis melalui kegiatan pemasaran yang terencana. 
(3) perbaikan terhadap ketentuan produk dan proses kredit. (4) 
pemberian kewenangan memutus pinjaman di kanca dan kanwil yang 
lebih fleksibel. (5) pengembangan pola kemitraan dengan perusahaan 
besar, lembaga, BUMN dan lain lain. (6) Perlu dilakukan penelitian pasar dan 
produk kredit ritel, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar. (7) Setiap 
kebijakan dan program yang ditetapkan harus disosialisasikan kepada 
setiap jajaran lini baik di KCP, kanca maupun kanwil agar semua jajaran 
memiliki pemahaman dan persepsi yang sama. 

Kata kunci : Pengembangan Kredit Ritel Bank "B", Matrik IFE, Matrik 
EFE, Matrik I-E dan Matrik GE. 




