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ABSTRACT 
 

This study focuses on research of policy and with case study in Bank DKI branch 

of Matraman. It attempts to achieve three main purposes: (1) to observe the bangun 

karya credit increased volume of capital work credit in Bank DKI Matraman, (2) to 

observe the bangun karya credit influence to the interest revenue in Bank DKI 

Matraman, (3) to observe what kind of strategy that Bank DKI Matraman used to occure 

the problems in contrucion credit distribution.  

This research used the primary data, that is the interview with the official of the 

DKI bank matraman branch, and the secondary data by using the annual report of the 

DKI bank matraman branch, DKI bank's website, and from the LPPI's library. 

 The result of  this case study was, the bangun karya Loan increased the volume 

of working capital loan. nevertheless did not too influenced the bank's interest income, 

but the growth of the interest income of the working capital loan were grew bigger than 

the growth of the consumption loan's interest income. 

 

Keywords : contruction credit, Bangun Karya credit, Bank DKI  
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         BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi dan perbankan saling berkaitan dan saling 

menunjang. Seiring dengan laju perkembangan ekonomi yang semakin 

meningkat, kegiatan usaha bank juga semakin luas dan kompleks. Tahap 

pertumbuhan perbankan  Indonesia dewasa ini sedang berada pada masa 

pemulihan akibat krisis ekonomi nasional tahun 1998.  Sepuluh tahun setelah 

krisis tersebut, ternyata perekonomian Indonesia terkena imbas krisis finansial 

global. Keadaan ini memaksa kalangan perbankan untuk menjaga dan 

memperhatikan dengan cermat pertumbuhan dan kesehatan industri perbankan.  

Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem 

moneter mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebagai penunjang 

pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berkepentingan untuk 

menetapkan berbagai persyaratan dan ketentuan bagi industri perbankan, sejak 

permohonan ijin pendirian, persyaratan calon pengelola, serta ketentuan prinsip 

kehati-hatian dalam pengelolaan bank. Semua ini dimaksudkan agar  bank dapat 

dikelola dengan baik, sehingga dapat memelihara kepercayaan masyarakat serta  

ikut menunjang pemeliharaan stabilitas moneter.  
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 Pendapatan terbesar bank berasal dari penerimaan bunga kredit yang 

diberikan kepada nasabahnya. Oleh karena itu, setiap bank harus selalu 

mengusahakan peningkatan volume kredit yang diberikan kepada nasabahnya. 

Dengan demikian, kegiatan bank yang terbanyak akan berkaitan dengan  

perkreditan. Di sisi lain, kredit adalah bisnis yang beresiko, karena ada 

kemungkinan kredit yang diberikan tidak dapat ditagih. Oleh karena itu, kegiatan 

perkreditan di setiap bank harus dikelola dengan cermat dan hati-hati.  

Salah satu bank yang beroperasi di Jakarta adalah Bank DKI. Dalam 

menjalankan fungsinya, aktivitas perkreditan Bank DKI senantiasa disalurkan 

searah dengan kebijaksaaan pemerintah daerah untuk menunjang kegiatan 

pembangunan di DKI Jakarta. Sebagai upaya untuk meningkatkan perannya 

dalam pembangunan kota Jakarta, Bank DKI terus berupaya meningkatkan 

pemberian kredit komersil, khususnya kepada para pengusaha dan kontraktor 

yang sedang mengerjakan proyek-proyek Pemda DKI Jakarta. Pengusaha dan 

kontraktor tersebut bisa mengajukan kredit di semua kantor Bank DKI, tanpa ada 

batasan wilayah, asalkan proyek tersebut masih milik Pemda DKI. Kerjasama 

Bank DKI dengan Pemda DKI antara lain dalam pembiayaan sarana transportasi 

makro Jakarta yaitu bus Trans Jakarta, monorel, kereta bawah tanah, angkutan 

sungai. Selain itu, Bank DKI turut serta dalam pembiayaan pembangunan banjir 

kanal timur (BKT), fly over, underpass, jembatan, taman, pengadaan barang dan  
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jasa dan membangun 1000 menara rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan 

rumah susun hak milik (Rusunami).  

Bila dibandingkan dengan seluruh kegiatan Pemda DKI, jumlah 

pembiayaan yang diberikan oleh Bank DKI kepada proyek-proyek Pemda DKI 

masih sangat kecil. Jumlah kredit yang diberikan Bank DKI tahun 2005, 2006, 

dan 2007 masing-masing sebesar Rp 2,6 triliun Rp 3,5 triliun dan Rp 4,8 triliun, 

sementara  APBD Pemda DKI untuk tahun-tahun tersebut berjumlah masing-

masing Rp14,36 triliun, Rp 17,9 triliun dan Rp 21 triliun. Hal ini berarti masih 

banyak proyek-proyek Pemda DKI yang dibiayai oleh bank-bank lain, dan 

berpotensi untuk diraih oleh Bank DKI, dengan menerapkan strategi baru untuk  

meningkatkan volume penyaluran kreditnya.  

Sebagai sebuah perusahaan, Bank DKI dituntut untuk  mencapai target 

laba yang diinginkan oleh pemilik. Untuk mencapai itu, Bank DKI harus 

meningkatkan volume kredit, sebagai sumber utama penghasilan bank. Melihat  

besarnya potensi pembangunan di DKI, maka peluang ekspansi kredit kepada 

para kontraktor proyek-proyek Pemda cukup besar.   

Berdasarkan pemikiran diatas tersebut, dan penulis tertarik untuk meneliti 

strategi ekspansi perkreditan yang dilakukan Bank DKI, terutama kredit modal 

kerja untuk para kontraktor yang disebut Kredit Bangun Karya. Untuk itu penulis 

memilih judul:  
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“Pengaruh Penyaluran Kredit Bangun Karya terhadap Peningkatan 

Volume Kredit Modal Kerja dan Pendapatan Bunga pada PT Bank DKI 

(Studi Kasus Bank DKI Cabang Matraman) ”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan keputusan direksi PT Bank DKI nomor 104 tahun 2007 

yang telah direvisi dengan keputusan nomor 93 tahun 2008, kredit bangun karya 

adalah kredit bagi kontraktor di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta 

dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi kontraktor untuk mendapatkan 

dana dengan persyaratan yang lebih fleksibel guna pembiayaan proyek-proyek di 

lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini ditujukan untuk 

mengetahui ketepatan pemilihan strategi baru untuk meningkatkan volume kredit 

di Bank DKI, khususnya kredit modal kerja. Penelitian ini juga ditujukan untuk 

mengetahui permasalahan yang dihadapi Bank DKI dalam menerapkan strategi 

baru tersebut,  serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan 

itu. 

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas, maka permasalahan 

yang akan diteliti bisa dirumuskan sebagai berikut: Apakah kredit modal kerja 

Bangun Karya bisa meningkatkan volume kredit modal kerja dan pendapatan 

bunga Bank DKI Cabang Matraman? 
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1.3. Pembatasan Masalah 

       Obyek penelitian ini dibatasi hanya pada kredit modal kerja konstruksi 

yang diberikan oleh Cabang Matraman, sejak sebelum dan setelah penerapan  

kredit Bangun Karya, yaitu tahun 2006 sampai 2008. Perkembangan kredit modal 

kerja diamati secara tahunan, sehingga sumber data yang digunakan terutama 

adalah laporan keuangan tahunan. Selain itu akan dianalisis suatu kasus 

pemberian kredit bangun karya oleh Cabang Matraman kepada salah satu debitur.   

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah kredit Bangun Karya dapat meningkatkan 

 volume kredit modal kerja pada Bank DKI cabang Matraman. 

2. Untuk melihat seberapa besar pengaruh kredit modal kerja Bangun Karya 

  pada pendapatan bunga Bank  DKI cabang  Matraman. 

3. Untuk melihat permasalahan-permasalahan yang timbul dalam 

 penyaluran kredit konstruksi serta upaya-upaya Bank DKI cabang 

 Matraman dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.  

1.5.  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Penulis 

 

PENGARUH PENYALURAN..., FIRELL, Ak.-IBS, 2009



  

 

 

Bagi penulis sebagai media pengembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan. 

  Mengenali masalah perkreditan yang ada pada Bank sekaligus 

 memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman pada bidang tersebut. 

1.5.2 Bagi PT Bank DKI 

Bagi PT Bank DKI sebagai bahan masukan untuk kemungkinan 

mengembangkan sistem untuk meningkatkan penyaluran kredit menjadi 

lebih baik lagi. 

1.5.3 Bagi Pihak Lain (umum) 

Bagi umum sebagai tambahan ilmu pengetahuan di bidang perbankan dan 

untuk menambah wawasan pembaca mengenai kredit. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini, telah dibuat sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

Bab I. Pendahuluan  

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan 

permasalahan, dan pembatasan masalah. Selain itu juga akan dijelaskan tentang 

motivasi, tujuan dan manfaat dari penelitian ini.  

Bab II. Kerangka Teoritis  
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Pada bagian ini akan diuraikan berbagai teori yang mendasari tentang 

perkreditan  khususnya mengenai kredit modal kerja konstruksi yang terkait 

dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dari permasalahan 

tersebut. 

Bab III. Metodologi Penelitian  

Bab ini merupakan uraian mengenai, periode penelitian, metode 

pengumpulan data, jenis dan sumber data yang diperoleh serta metode analisis 

data. 

Bab IV. Analisis dan Pembahasan  

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil pengujian perbandingan 

volume kredit sebelum dan sesudah adanya kredit bangun karya di Bank DKI 

cabang matraman dan interpretasi hasil.  

Bab V. Kesimpulan dan Saran  

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian ini, serta masukan-masukan sebagai saran kepada pihak-pihak yang 

terkait. Selain itu bab ini juga akan menguraikan beberapa keterbatasan dalam 

penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Kredit 

Menurut Undang – undang No.10 tahun 1998 pasal 1, bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sampai saat ini, 

kegiatan utama bank-bank di Indonesia adalah penyaluran kredit. Total kredit 

yang diberikan seluruh bank di Indonesia merupakan 27 % dari total aktiva bank. 

(Indopos, Jumat 2 Januari 2009).    

Kata kredit berasal dari bahasa latin Credere berarti kepercayaan. Jadi, 

kredit adalah menyerahkan benda, jasa, uang, sekarang dengan pembayaran atau 

balas jasa dikemudian hari. Menurut Rollin G. Thomas, kredit adalah kepercayaan 

atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah    uang pada masa yang 

akan datang. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit mencakup 

dua pihak yaitu pihak yang memberi dan pihak yang menerima. Apa yang 

diserahkan sekarang merupakan prestasi, sedang pembayaran pengembalian 

maupun balas jasa di masa yang akan datang merupakan kontra prestasi.  

 Pengertian kredit menurut Undang-undang No. 10/1998 pasal 1 ayat 11,  

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan  
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pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Beberapa pendapat para ahli ilmu hukum yang penulis kutip dari 

www.pumkienz.multiply.com seperti : 

J.A.Lavy, merumuskan arti kredit adalah “menyerahkan secara sukarela sejumlah 

uang untuk dipergunakan sacara bebas oleh penerima kredit”. 

Drs.Muchdarsyah Sinugan, mendefinisikan kredit sebagai “suatu prestasi yang 

diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dimana prestasi itu akan 

dikembalikan lagi pada masa tertentu dengan suatu kontraprestasi berupa bunga”. 

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dijabarkan  fungsi, tujuan, syarat-

syarat, kolektibilitas, aspek-aspek dan jenis-jenis kredit yang diberikan. 

a. Fungsi Kredit 

Secara umum fungsi kredit dewasa ini adalah pemenuhan jasa untuk 

melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan 

perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan 

konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf 

hidup rakyat banyak. Secara singkat kredit dapat berfungsi untuk: 

1. Memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa. 
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2. Mengaktifkan alat pembayaran yang idle. 

3. Menciptakan alat pembayaran yang baru. 

4. Digunakan sebagai alat pengendalian harga. 

5.  Mengaktifkan dan meningkatkan manfaat atau kegunaan potensi -

 potensi ekonomi yang ada. 

b. Tujuan Kredit 

Adapun tujuan dari diberikannya kredit yaitu : 

1. Mencari keuntungan bagi bank, berupa pemberian bunga, imbalan, biaya 

adminitrasi, provisi, dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada 

nasabah debitur. 

2. Meningkatkan usaha nasabah debitur. Bahwa dengan adanya pemberian 

kredit berupa pemberian kredit investasi atau kredit modal kerja bagi 

debitur, diharapkan dapat meningkatkan usahanya. 

3. Membantu pemerintah bahwa, dengan banyaknya kredit yang disalurkan 

oleh bank-bank, hal ini berarti dapat meningkatkan pembangunan di 

segala sektor, khususnya sektor ekonomi. 

c. Macam dan Jenis Kredit 

PENGARUH PENYALURAN..., FIRELL, Ak.-IBS, 2009



  

 

 

Jenis atau macam kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangat 

bervariasi. Jenis-jenis kredit dibawah ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-

hari, sebagai berikut: 

1. Menurut tujuan penggunaannya: 

Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian 

barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap 

kebutuhan manusia 

Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan produktif dalam 

arti dapat menimbulkan atau meningkatkan utility, baik karena bentuk, karena 

waktu, karena pemilikan. Contohnya: kredit investasi, kredit modal kerja, 

kredit likuiditas. 

2. Ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya: 

Kredit dalam bentuk uang (money credit) 

Kredit perbankan konvensional pada umumnya diberikan dalam bentuk uang             

dan pengembaliannya dalam bentuk uang juga. 

Kredit dalam bentuk bukan uang (non money credit) 

Kredit yang berupa benda-benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh 

perusahaan-perusahaan dagang dan sebagainya 

3. Menurut jangka waktunya: 

3.1 kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal satu 

tahun 
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3.2 kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu 

tahun sampai dengan tiga tahun 

3.3 kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga 

tahun 

 4. Menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali: 

4.1 kredit sekaligus yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaan dananya 

dilakukan sekaligus, baik secara tunai maupun melalui pemindahbukuan 

ke dalam rekekning debitur. 

4.2 Kredit rekekning koran (kredit R/K) yaitu kredit yang penyediaan 

danannya dilakukan dengan jalan pemindahbukuan kedalam rekening 

koran/rekekning giro atas nama debitur, sedangkan penarikannya 

dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat pemindahbukuan lainnya. 

4.3 Kredit bertahap yaitu kredit yang cara penarikannya atau penyediaannya 

dilaksanakan secara bertahap. 

4.4 Kredit berulang (revolving credit) yaitu kredit yang setelah satu transaksi 

selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maximum 

dan jangka waktu tertentu. 

4.5 Kredit per transaksi (selfliquiditing credit) yaitu kredit yang digunakan 

untuk membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan 

sumber pelunasan kredit 

 5. Menurut jaminan atau agunannya: 
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5.1  Kredit tidak memakai jaminan (unsecured loan) yaitu kredit yang 

diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada 

“pengaman” sama sekali. 

5.2 Kredit dengan memakai jaminan (secured loan) yaitu kredit yang 

diberikan berdasarkan penilaian terhadap jaminan fisik debitur, disamping 

keyakinan terhadap prospek usaha nasabah yang tercermindari kekuatan 

keuangan sekarang maupun proyeksinya di masa datang.  

d. Syarat kredit 

  Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan maka kredit dapat 

 berlangsung bila ada kepercayaan terhadap penerima kredit. Kepercayaan tersebut 

 banyak tergantung kepada kelayakan seseorang atau badan usaha. Kelayakan 

 seseorang atau badan usaha penerima kredit dipengaruhi oleh 5C yaitu : 

1. Character (Kepribadian) 

Maksud dari character ini adalah Bank dalam memberikan suatu kredit selalu 

melihat, mengamati, dan menganalisa watak dari para calon peminjam. Pihak 

bank harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang mempunyai 

reputasi yang baik, dalam arti bertingkah laku baik dan bersedia melunasi 

hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. 

2. Capacity (Kemampuan) 

Prinsip ini maksudnya, pihak Bank harus mengetahui dengan pasti sampai 

dimana kemampuan Bank menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan 
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 menjalankan usaha ini sangat penting, karena dari kemampuan inilah yang 

menentukan besar kecilnya pendapatan perusahaan di masa yang akan datang. 

3. Capital (Modal) 

Prinsip capital ini berhubungan dengan jumlah dan bagaimana struktur modal 

yang dimiliki oleh calon peminjam. Bagi Bank, analisa ini berguna untuk 

menilai tingkat Debt to Equity Ratio yang berkaitan dengan tingkat 

rentabilitas dan solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali kredit 

yang akan diterima  

4. Condition of economy (kondisi perekonomian) 

Prinsip situasi ekonomi ini dijadikan perhatian utama Bank dalam 

mempertimbangkan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan 

sektor usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada 

saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon 

debitur dan prospeknya di masa mendatang. Misalnya terdapat peraturan 

pemerintah baru yang bersifat menghambat atau mendukung, maka pihak 

bank harus menyesuaikan dan up to date terhadap informasi baru yang 

berkaitan dengan kondisi perekonomian di negara tersebut. 

5. Collateral (jaminan atau agunan) 

Dalam prinsip kelima ini, menjadi perhatian utama dalam pemberian kredit di 

Bank. Hal ini dikarenakan jaminan ini berfungsi sebagai pembayaran utang 

seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menjual jaminan  
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tersebut. Dan jaminan ini juga berfungsi sebagai salah satu faktor penentu 

jumlah kredit yang dapat diberikan. Jaminan ini juga dijadikan salah satu 

persyaratan di dalam pemberian kredit di Bank. 

Selain prinsip 5C tersebut, pemberian kredit juga harus memenuhi syarat 

3R, antara lain : 

 1. Repayment 

 Kredit yang diberikan harus mampu dikembalikan oleh hasil usaha 

debitur. 

  2. Return 

 Usaha yang dijalankan oleh calon debitur akan tumbuh dan 

berkembang dengan adanya pemberian kredit atau bahkan justru akan 

menjadi bangkrut. 

3. Risk bearing ability 

 Sampai sejauh mana usaha yang dijalankan debitur dapat 

menanggung dan mengatasi risiko yang akan timbul dari pemberian kredit. 

e. Penilaian Kolektibilitas 

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada tingkat 

kolektibilitasnya. Menurut PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas 

Aktiva Bank Umum, penggolongan kolektibilitas aktiva produktif tidak hanya 

berlaku untuk kredit, tapi juga telah mencakup surat-surat berharga. Ukuran 

utamanya adalah ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta  

 

PENGARUH PENYALURAN..., FIRELL, Ak.-IBS, 2009



  

 

kemampuan debitur baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan PBI No. 7/2/PBI/2005, tanggal 20 Januari 2005 dan Surat 

Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP, tanggal 31 Januari 2005 tentang penilaian 

kualitas aktiva produktif bank umum, ditetapkan 5 (lima) golongan kolektibilitas 

kredit, yaitu :  

Gol.1 Lancar (pass) 

 Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga, atau 

cerukan karena penarikan kredit. 

Gol.2 Perhatian khusus (Special Mention) 

 Terdapat tunggakan angsuran pokok dan tunggakan bunga yang 

belum melampaui 3 bulan, untuk kredit yang ditetapkan masa 

angsurannya bulanan. 

 Terdapat cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya belum 

melampaui 15 hari kerja. 

 Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor. 

 Dokumen pinjaman lemah, misalnya dokumen kurang lengkap. 

Gol.3 Kurang lancar (Sub Standard) 

 Tunggakan pinjaman telah melampaui 1 bulan, tetapi belum 

melampaui 2 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang 1 

bulan, atau 
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 Tunggakan pinjaman telah melampaui 3 bulan, tetapi belum 

melampaui 4 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 

bulanan, dua bulanan, dan tiga bulanan, atau 

 Terdapat cerukan akibat penarikan yang jangka waktunya telah 

melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja. 

Gol.4 Diragukan (doubtful) 

 Tunggakan pinjaman telah melampaui 4 bulan tetapi belum 

melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 

bulanan, dua bulanan, dan tiga bulanan, atau 

 Terdapat cerukan akibat penarikan yang jangka waktunya telah 

melampaui 30 hari kerja tetapi belum melampaui 60 hari kerja. 

 Debitor mengalami masalah keuangan yang menyulitkan 

pembayaran angsuran.  

 Dokumen pinjaman tidak lengkap dan cacat hukum. 

Gol.5 Macet (loss) 

 Tunggakan pinjaman telah melampaui 6 bulan bagi kredit yang 

masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan, dan tiga 

bulanan, atau 

 Terdapat cerukan akibat penarikan yang jangka waktunya telah 

melampaui 60 hari kerja. 
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 Debitor mengalami masalah keuangan serius dan tidak mampu 

membayar angsuran pokok dan bunga. 

 Terdapat tuntutan hukum kepada debitor atau wanprestasi hukum. 

f.  Penilaian Aspek-aspek 

a. Aspek Yuridis 

Aspek yuridis mempunyai kedudukan yang strategis dan merupakan aspek 

yang terpenting diantara aspek-aspek lainnya. Karena walaupun semua aspek 

yang ada cukup feasible tetapi kalau secara yuridis tidak sah maka semua 

ikatan perjanjian kredit antara bank dan debitur dapat gugur, dan akhirnya 

pihak bank akan mengalami kesulitan dalam penyelesaian (penarikan) 

kembali atas kredit yang telah diberikan. Jadi sasaran dari analisa aspek 

yuridis ini untuk menentukan : 

- apakah calon debitur mempunyai capacity untuk mengadakan perjanjian  

 kredit dengan pihak bank. 

- apakah status badan usaha nasabah telah sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku. 

- meneliti kelengkapan ijin-ijin. 

b. Aspek Pemasaran 

 Pemasaran bagi setiap kegiatan usaha merupakan faktor yang sangat penting 

untuk mencapai tujuannya dalam mendapatkan laba seperti yang 

direncanakan. Kemampuan untuk memprodusir suatu barang atau jasa tidak 
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 akan ada artinya kalau tidak ada kemampuan memasarkan. Dimana situasi 

customer oriented lebih menonjol dibandingkan production oriented. 

 Untuk usaha kontrakting yang dinilai adalah kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh tender/proyek dan bonafiditas dari owner (bouwher). 

c. Aspek Teknis 

 Semua jenis usaha yang akan melaksanakan kegiatannya selalu dihadapkan 

pada suatu permasalahan yaitu kebutuhan akan serangkaian perangkat keras 

yang beraneka ragam bentuk dan kegunaannya, serta bervariasi pula antara 

satu usaha dengan usaha lainnya. Mengingat sangat bervariasinya perangkat 

  keras yang dipakai, mengakibatkan suatu kesulitan dalam menerapkan kriteria 

dasar untuk penilaian apakah proyek tersebut dapat dilaksanakan dan masih 

dalam batas-batas ekonomis. Secara umum ada patokan yang dapat digunakan 

sebagai dasar dari evaluasi aspek teknis yaitu : 

 - lokasi usaha 

- fasilitas gedung/bangunan tempat usaha 

- plan layout 

- mesin-mesin yang dipakai 

- proses produksi 

Untuk usaha kontrakting yang dinilai adalah system pengadaan, pemilihan dan 

pennggunaan peralatan serta tenaga kerja. 

d.  Aspek Keuangan  
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 Beberapa tujuan dalam mengadakan analisa aspek ini adalah : 

 - Struktur kebutuhan permodalan oleh calon debitur untuk diakurkan 

 dengan struktur perkreditan yang tersedia di pihak perbankan. 

 - Kebutuhan dana/permodalan yang diperlukan oleh calon debitur. 

 - Posisi keuangan calon debitur. Berapa besarnya rentabilitas, solvabilitas, 

 likwiditas maupun prospek posisi keuangan diwaktu yang akan datang 

 setelah calon debitur menerima kredit dari bank. 

 - Estimasi sources and uses fund. 

 - Estimasi cash flow. 

 - Rencana pelunasan hutang pokok yang diterima oleh bank maupun 

 pembayaran bunganya dan kewajiban-kewajiban lainnya. 

 -  Pada usaha kontrakting fungsinya untuk menilai kalkulasi biaya dan 

 pendapatan proyek serta kemampuan keuangannya. 

e. Aspek Jaminan 

Jaminan kredit  fungsinya adalah sebagai alat pengaman apabila kredit yang 

diberikan tersebut tidak dapat dikembalikan/mengalami kegagalan. 

Dalam penilaian terhadap jaminan ini ada dua sasaran pokok yaitu : 

- Untuk meneliti kondisi/keadaan, jumlah,jenis. 

- Untuk menilai nilai ekonomis dari barang jaminan. 

- Untuk menilai nilai yuridis dari barang jaminan yang bersangkutan. 

- Untuk menilai tata administrasi serta sifatnya. 
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f. Aspek Sosial Ekonomis 

 Setiap jenis kegiatan tidak akan terlepas dengan masyarakat sekelilingnya, 

begitu juga didalam kegiatan usaha akan selalu mempunyai dampak terhadap 

masyarakatnya baik positif maupun negative. Pengaruh sosial ekonomi ini 

dapat memberikan dampak terhadap usaha calon debitur. Sasaran evaluasi 

aspek social ekonomi ini antara lain : 

 - Manfaat proyek yang akan dibiayai kredit dari bank. 

- Alternatif cost dari proyek. 

- Tersedianya kesempatan kerja dilihat dari proses produksinya (padat 

 karya/otomatisasi). 

g. Aspek Manajemen 

 Hampir semua kegiatan baru dapat berjalan dengan baik apabila ada pengelola 

proyek dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Pengertian  kualitas 

tidak hanya terbatas pada persoalan keahlian, pengalaman, pendidikan tetapi 

juga tergantung dari karakter dari pengelola proyek. 

 Sasaran aspek manejemen adalah : 

 - Reputasi dari manejemen proyek yang akan dibiayai kredit. 

 - Penilaian organisasi perusahaan calon debitur. 

 - Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka pencapaian tujuan 

 perusahaan. 

2.2. Tahap-tahap Pemberian Kredit 
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Menurut H. Rachmat Firdaus (2004) dalam bukunya “Manajemen 

Perkreditan Bank Umum”, tahap-tahap pemberian kredit adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan Kredit 

Merupakan kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling 

mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama 

calon debitur yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank  

yang bersangkutan, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara 

lain. 

2. Tahap Analisis Kredit 

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan 

usaha atau proyek pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi berbagai 

aspek, diantaranya: aspek manajemen dan organisasi, aspek pemasaran, 

aspek teknis, aspek keuangan, aspek yuridis atau hukum, aspek sosial 

ekonomi. 

3. Tahap Keputusan Kredit 

Dalam tahap ini pihak bank melalui pemutus kredit baik berupa seorang 

pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun berupa satu 

komite dengan anggota lebih dari satu orang pejabat sesuai dengan 

kebijakan perkreditan bank masing-masing dapat memutuskan apakah 

permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak. 

4. Tahap Pelaksanaan dan Administrasi Kredit. 
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Setelah dilakukan proses analisa kredit ditinjau dari data-data pemohon 

kredit, laporan keuangan, jaminan, dan ketentuan lainnya, selanjutnya 

dilakukan penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka 

rekekning giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Jadi kredit dapat 

dilakukan melalui rekekning yang telah dibuka. 

5. Tahap Supervisi 

Supervisi merupakan tahap dilakukan dalam upaya pengamanan kredit 

yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau dan 

mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung) serta 

memberikan saran atau nasihat dan konsultasi agar perusahaan atau 

debitur berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga 

pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula. 

2.3.  Pengertian Kredit Modal Kerja 

Kredit modal kerja (KMK) adalah kredit jangka pendek yang diberikan 

kepada   Perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya. 

2.3.1 Pengertian Kredit Modal Kerja Konstruksi 

Kegiatan kontrakting adalah suatu bentuk kegiatan usaha yang bergerak di 

bidang konstruksi phisik dan pengadaan sarana lainnya atas dasar suatu kontrak 

kerja.1 

 

 

                                                 
1  Kredit konstruksi dan pembiayaan atas dasar kontrak, diktat kuliah LPPI (1993) 
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Kegiatan kontrakting berdasarkan sifat pekerjaanya dapat dibagi sebagai 

berikut : 

a. Kegiatan konstruksi : suatu bentuk kegiatan usaha yang bergerak di 

bidang engineering dan pembangunan sarana phisik seperti 

pembangunan gedung, industri, irigasi, pelabuhan laut atau udara dan 

lain-lain. 

b. Kegiatan pengadaan (levering) : suatu bentuk kegiatan usaha yang 

bergerak di bidang pengadaan barang dan sarana jasa seperti peralatan, 

material dan tenaga ahli perencana. 

c. Kegiatan developer : suatu bentuk kegiatan usaha yang bergerak di 

bidang pembangunan rumah tinggal dalam rangka kredit pemilikan 

rumah (KPR) BTN dan PT Papan Sejahtera. 

Sedangkan yang dimaksud dengan kredit modal kerja konstruksi adalah 

kredit modal kerja (KMK) yang diberikan kepada kontraktor untuk pembiayaan  

kebutuhan modal kerja dalam rangka pelaksanaan pekerjaan suatu proyek yang 

dimenangkannya sesuai kontrak. 

Kredit modal kerja tersebut termasuk kredit jangka pendek yang 

administrasianya berdasarkan rekening koran. Sumber pelunasan kredit berasal 

dari pembayaran termin yang diterima oleh kontraktor berdasarkan prestasi yang  
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telah dicapainya dalam mengerjakan suatu proyek. Oleh karena itu penggunaan 

fasilitas kredit tersebut harus benar-benar terarah, yaitu untuk modal kerja  

konstruksi  untuk setiap proyek. 

2.3.1.1 Kontrak Kerja 

 Kontrak kerja dalam kegiatan konstruksi adalah perjanjian antara pihak 

pemilik proyek (owner) dengan pihak kontraktor (pelaksana) mengenai 

pelaksanaan pekerjaan suatu proyek yang semua persyaratan di dalamnya harus 

dipatuhi oleh kedua belah pihak. Untuk mendapatkan suatu kontrak kerja, 

umumnya seorang kontraktor harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut :  

a. Tahap Prakualifikasi  

 Tahap dimana dilakukan penelitian dan seleksi terhadap rekanan 

 (kontraktor/supplier) yang berminat mengikuti tender proyek mengenai 

 keadaan bonafiditasnya baik dari segi financial, segi kemampuan 

 teknisnya maupun segi legalitas yuridisnya. 

 Syarat-syarat untuk mengikuti prakualifikasi antara lain : 

 - Akte pendirian perusahaan   - Ijin usaha 

- Peralatan yang dimiliki   - Bank statement 

- Neraca perusahaan terkahir   - NPWP 

b. Tahap Undangan Tender 

Bagi rekanan yang lolos tahap prakualifikasi disediakan undangan untuk 

mengikuti tender yang disertai dokumen-dokumen tendernya seperti  
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formulir penawaran, spesifikasi teknis pekerjaan atau proyek, rencana 

gambar (blue print/bestek), draft kontrak serta syarat-syarat atau ketentuan 

tender lainnya. 

 c. Tahap Penawaran Tender 

Disini kontraktor melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan 

menentukan harga penwaran. Pada pengajuan penawaran ini harus disertai 

Bank Garansi Tender (Bid Bond). 

 d. Tahap Pelaksanaan Tender 

Pembukaan dan pengumuman pemenang tender dilakukan dimuka peserta 

tender. Penilaian pemilik proyek didasarkan atas : 

- Perlengkapan sarana yang dimiliki oleh kontraktor. 

- Mutu bahan material yang akan digunakan. 

- Harga penawaran : disini tidak dilihat harga terendah tetapi harga yang       

diperhitungkannya wajar dan mendekati perhitungan yang dilakukan 

oleh panitia. 

 e. Tahap Penandatanganan Kontrak 

Pada dasarnya kontrak kerja harus ditanda tangani sebelum pekerjaan 

dilaksanakan, tetapi untuk beberapa proyek tertentu yang bersifat crash 

program dan nilainya relatif kecil penanda tanganan kontrak bisa 

dilakukan setelah proyek berjalan atau selesai, sedangkan untuk memulai 

pekerjaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang secara  
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hukum sudah mengikat kontraktor. Biasanya sebelum kontrak ditanda 

tangani dan SPK diterbitkan maka kontraktor diwajibkan untuk 

menyerahkan Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan (performance bond). 

2.3.1.2 Isi Kontrak 

 Kontrak kerja merupakan landasan hukum bagi terlaksananya 

pembangunan proyek untuk melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang 

terkait. Isi  suatu kontrak minimal harus mencakup beberapa hal atau pokok-

pokok sebagai berikut : 

a. Ketentuan Umum 

Dokumen yang berisi tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan proyek dan 

hubungannya antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak, meliputi 

hal-hal sebagai berikut : 

- Ruang lingkup pekerjaan 

- Sistem pembayaran termijn 

- Jangka waktu pelaksanaan 

- Hak, kewajiban dan tanggung jawab 

- Pasal-pasal perubahan 

 b. Ketentuan Khusus 

Berisi tentang tata cara hubungan khusus yang timbul karena pelaksanaan  

 dan pemilikan proyek secara hukum seperti perijinan dan penyelesaian 

 persengketaan. 

 c. Spesifikasi Teknis 
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Dokumen yang berisi tentang perincian dan penjelasan mengenai 

ketentuan pelaksanaan pekerjaan proyek secara teknis, antara lain : 

- Kualifikasi kebutuhan tenaga kerja 

- Sistem pengadaan dan kebutuhan bahan (material) 

- Kualitas dan volume pekerjaan 

- Satuan ukuran teknis yang dipakai 

- Kebutuhan peralatan 

2.3.1.3 Jenis-jenis Kontrak 

Jenis-jenis kontrak kerja dapat dibedakan berdasarkan 4 faktor penting 

yaitu nilai, waktu,  sistem pembayaran dan realisasi pelaksanaanya sebagai 

berikut : 

a. Nilai Kontrak 

- Lumpsum : Nilai kontrak atau borongan tetap termasuk komponen pajak 

dan keuntungan pemborong (fixed cost). 

 

 

 

 

 

- Cost plus fee : Nilai kontrak ditetapkan berdasarkan biaya riil ditambah  

prosentase keuntungan pemborong. 

 b. Waktu Penyelesaian 
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- Shorterm : waktu penyelesaian proyek relatif singkat dan tuntas 

berdasarkan satu kontrak kerja. 

- Longterm :     waktu penyelesaian proyek relatif lama, biasanya terdiri 

dari beberapa sub proyek yang berkesinambungan yang 

masing-masing dengan kontrak kerja tersendiri (proyek 

transmigrasi terpadu). 

 c. Sistem Pembayaran Termijn  

- Monthly Payment     :  Pembayaran termijn secara bulanan yang   

 besarnya sebanding dengan nilai prestasi 

 pada bulan bersangkutan. 

- Progress Payment       :   Pembayaran termijn bertahap sesuai dengan 

 tingkat prestasi yang ditetapkan, yang 

 besarnya sebanding dengan nilai prestasi 

 yang dimaksud. 

Termijn Tingkat prestasi   Besarnya pembayaran 

      I      25%    20% 

      II      50%    25% 

      III      75%    24% 

 

 

      IV      100%               25% 

      V        --    5% 
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- Turnkey Payment  : Pembayaran termijn sekaligus setelah 

  proyek  diselesaikan seluruhnya (100%). 

 d. Realisasi Pelaksanaan 

- Sub Kontrak :   Pelaksanaan diserahkan oleh pemegang tender atau 

main kontraktor kepada kontraktor lain, dengan atau 

tanpa sepengetahuan owner (pemilik proyek). 

- Join Operation :    Pelaksanaanya dikerjakan dalam bentuk kerjasama 

antara kontraktor nasional dengan kontraktor asing 

atau kontraktor nasional lainnya. Bertindak dibawah 

satu nama, tetapi bukan merupakan satu badan 

hokum karena masing-masing kontraktor 

mempunyai kedudukan dan tanggung jawab sendiri-

sendiri sesuai proporsi terhadap owner. 

- Konsorsium     :   Pelaksanaanya dikerjakan dalam bentuk kerjasama 

antara kontraktor nasional dengan kontraktor asing 

atau kontraktor nasional lainnya. Namun bertindak 

dibawah satu manajemen atau dikelola satu 

manejemen yang langsung bertanggung jawab 

kepada owner. 

 

 

2.3.1.4 Pembiayaan Bank 
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Pada dasarnya untuk menentukan berapa besarnya pembiayaan bank untuk 

KMK Konstruksi yang dapat diberikan untuk membiayai pembangunan suatu 

proyek atau pengadaan suatu barang yang pelaksanaanya didasarkan pada suatu 

kontrak kerja, dapat dilakukan melalui 2 (dua) macam pendekatan yaitu : 

a. Atas dasar perhitungan rumus pembiayaan 

b. Atas dasar cash budget 

Ad.a. Atas dasar perhitungan rumus pembiayaan 

Pembiayaan kredit konstruksi sangat bergantung kepada faktor dana sendiri (self 

financing), besarnya modal kerja yang dibutuhkan dan uang muka proyek, 

sedangkan besarnya faktor pelengkap ditentukan oleh tingkat prioritas proyek 

yang ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. 

Rumus pembiayaan kredit dapat dikembangkan sebagai berikut : 

- Progress Payment 

Termijn yang dibayarkan oleh pemilik proyek atas dasar prestasi yang telah 

ditentukan dalam kontrak. 

Limit kredit = 70% x 40% biaya proyek – uang muka (bila ada) 

Catatan : 

Limit kredit              :  maksimal besarnya kredit konstruksi 

Modal kerja           :  modal kerja kontrakting dalam arti biaya yang dikeluarkan 

sampai dengan termijn tahap pertama diterima 

 

 

Uang  muka proyek  :  uang muka biaya proyek yang diterima rekanan 
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Biaya proyek        :  nilai kontrak – pajak – perkiraan laba (jika tidak ada 

perincian biaya proyek) 

- Monthly Payment 

Termijn yang dibayarkan oleh pemilik proyek atas dasar prestasi yang dicapai 

perbulan, realisasi penerimaan pertama diperkirakan terlambat 2 bulan, maka 

modal kerja yang diterima adalah biaya proyek yang dikeluarkan sampai dengan 

bulan ketiga, dan besarnya termijn sebanding dengan prestasi bulan pertama. 

Modal kerja                 :  biaya proyek yang diperlukan selama 3 bulan 

Limit kredit = 70% x modal kerja – uang muka (bila ada) 

- Turnkey Project 

Ternijn  dibayarkan sekaligus dan realisasi penerimaannya setelah proyek selesai 

dikerjakan 

Modal kerja = biaya proyek 

Limit kredit = 70% x biaya proyek – uang muka (bila ada) 

Ad.b. Atas dasar Cash Budget 

Cash budget adalah rencana anggaran penerimaan dan biaya proyek yang disusun 

berdasarkan rencana kerja dan rencana penerimaan termijn yang penekanannya 

pada sumber dan penggunaan dana. 

- limit kredit = peak defisit 

Jika self financing sudah masuk dalam perhitungan Cash Budget 

- limit kredit =  70% x Peak Defisit 

Jika self financing belum dimasukkan dalam perhitungan Cash Budget 

2.3.1.5  Self Financing 
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Sebelum bank memberikan suatu kredit biasanya bank mensyaratkan 

adanya self financing. Self financing tersebut harus berupa dana sendiri atau 

modal sendiri dan bukan merupakan dana pinjaman dari pihak ketiga lainnya, 

karena akan mempengaruhi debt equity ratio dan kemampuan pelunasannya 

sebagai akibat beban bunga yang sangat berat. 

Kemampuan menyediakan self financing dapat diketahui dari posisi 

keuangan nasabah beberapa tahun terakhir (neraca dan laba/rugi) dan 

penyertaannya dalam pembiayaan proyek dapat dilakukan sebagai berikut : 

a. Disetor Sekaligus 

Self financing disetor sekaligus ke bank sebelum kredit dicairkan atau 

memberi kuasa kepada bank untuk memblokir rekeningnyaa sebesar yang 

diperlukan. Sedangkan pemakaiannya secara bertahap pada setiap 

pencairan kreditnya dengan jumlah proposionil (sebanding) dengan rumus 

pembiayaan konstruksi. 

 b. Disetor Bertahap 

Self financing disetor bertahap pada setiap penarikan (pencairan) kreditnya 

yang besarnya sebanding dengan rumus pembiayaan kreditnya. 

 c. Dikompesir Dengan Prestasi  

Self financing dikompesir dengan prestasi atau besarnya biaya yang telah 

dikeluarkan lebih dulu oleh proyek dimaksud yang berasal dari modal 

rekanan sendiri. 

2.3.1.6 Perpanjangan Masa Laku Kredit 
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Pada kredit modal kerja yang bersifat revolving, sering terjadi 

perpanjangan jangka waktu kredit untuk kelangsungan kegiatan usahanya. 

Pada prinsipnya jangka waktu kredit hanya dapat diperpanjang selama 

masih tersedia sumber pelunasannya. Sumber pelunasannya harus berasal dari 

obyek kredit yang bersangkutan dan pada kredit konstruksi sumber pelunasannya 

berasal dari tagihan proyek. 

Dalam  setiap perpanjangan janngka waktu kredit akan terjadi 3 (tiga) 

kemungkinan sebagai berikut : 

 - Kredit diperpanjang dengan limit tetap 

 - Kredit diperpanjang dengan limit diturunkan 

 - Kredit tidak dapat diperpanjang dan harus dilunasi 

 Salah satu syarat jangka waktu kredit diperpanjang jika kontrak tersebut 

diperpanjang atau harus ada addendum mengenai jangka waktu kontrak.  

 Menghitung perpanjangan limit kredit : 

 

 

a. Batas penurunan limit (BPL) 

= % Nilai kontrak netto – (% limit kredit semula + % laba yang 

diharapkan) 

b. % termijn yang telah diterima (included uang muka) 

c. Bandingkan antara a dan b bila : 

 

PENGARUH PENYALURAN..., FIRELL, Ak.-IBS, 2009



  

 

 

- % BPL > % termijn yang telah diterima maka limit kredit lama dapat 

diperpanjang dimana jumlahnya sesuai dengan limit kredit lama. 

- % BPL < % termijn yang telah diterima maka limit kredit dapat 

diperpanjang dimana jumlah limit kredit harus diturunkan. 

Besarnya penurunan limit kredit adalah : 

 % termijn yang telah diterima - % BPL 

= -------------------------------------------------- x LK semula 

           % limit kredit semula 

Jadi limit kredit yang dapat diperpanjang adalah = limit kredit semula – 

besarnya penurunan LK, dimana : 

                    LK semula 

 % LK semula =---------------------------------- 

    Nilai kontrak netto 

    Laba 

% Laba =--------------------------------------- 

  Nilai kontrak netto 

   

 

Termijn yang telah diterima ( termasuk uang muka) 

% termijn = ------------------------------------------------------------------- 

    Nilai kontrak netto 
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2.3.1.7 Alat Monitoring 

a. Hak Tarik 

Dalam pengertian prestasi adalah jumlah biaya yang telah dikeluarkan 

yang mencerminkan unsur-unsur dana pembiayaanya seperti kredit dan 

self financing. 

Pengawasan kredit kontrakting dilakukan dengan cara monitoring Hak 

Tariknya sebagai berikut : 

Hak Tarik = 70% (prestasi – termijn yang diterima), dimana jika : 

- Hak Tarik > Baki Debet maka posisi kredit tidak pincang. 

Artinya dana kredit yang diberikan oleh bank telah tercermin dalam 

prestasi proyek dan self financing yang telah dikeluarkan lebih besar 

daripada yang semestinya. 

- Hak Tarik < Baki Debet maka posisi kredit pincang. 

Artinya dana kredit bank tidak seluruhnya tercermin dalam prestasi proyek 

dalam arti bahwa terjadi penyimpangan penggunaan kredit. 

- Hak Tarik = Baki Debet maka unsure pembiayaan kredit sudah sebanding 

dengan hak tariknya dalam arti pengeluaran untuk biaya proyek antara 

kredit, self financing dan uang muka bila ada sudah memenuhi rumus 

pembiayaan. 

b. Standing Instruction 
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Standing Instruction adalah suatu pernyataan dari pihak rekanan tentang 

kesediaan untuk menyalurkan seluruh penerimaan pembayaran termijn 

kedalam  rekening pinjaman bank yang memberikan kredit konstruksi. 

Fungsinya untuk mengamankan pembayaran termijn agar disalurkan 

dalam rekening pinjaman proyek yang bersangkutan. 

c. Progress Report 

Adalah laporan perkembangan proyek (progress report) yang harus 

disampaikan kepada bank yang memberikan kredit secara tertib atau 

periodik dan khususnya pada setiap akan menarik kreditnya. 

Laporan perkembangan proyek ini harus dicek on the spot. Isi laporan 

meliputi perkembangan secara phisik maupun finansialnya antara lain : 

- besarnya nilai kontrak 

- nilai prestasi yang telah dicapai dalam bentuk biaya yang telah 

dikeluarkan 

- nilai prestasi yang sudah menjadi tagihan-tagihan potensial 

- nilai prestasi yang sudah diserahkan dan disetujui sebagai tagihan efektif 

- jumlah tagihan termijn yang sudah diterima dan masuk kedalam rekening 

pinjaman proyek yang bersangkutan 

- jumlah keuntungan yang sudah diperhitungkan dan diambil rekanan. 

- data lainya sebagai kelengkapan laporan 

 d. Cash Budget  
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Fungsinya adalah untuk mengelola rencana sumber dan penggunaan dana 

yang dibutuhkan dalam pembiayaan proyek. 

2.4    Persyaratan dan Cara Perhitungan Penilaian Jumlah Kebutuhan 

Modal Kerja  

Salah satu pertanyaan yang sering timbul, dan menimbulkan beberapa 

kebingungan, di antara para mahasiswa ataupun para praktisi, adalah tentang 

berapa besarnya kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan. Pertanyaan ini 

sering diajukan oleh berbagai bank kepada para pengusaha sewaktu mereka 

mengajukan permohonan kredit jangka pendek ke bank-bank tersebut. 

Kebingungan yang mungkin timbul itu hanyalah disebabkan tentang 

pengertian modal kerja yang berbeda-beda. Dengan demikian, metode untuk 

menghitung kebutuhan modal kerja tersebut akan berbeda-beda pula. Pada 

hakikatnya kebutuhan modal kerja adalah kebutuhan dana untuk jangka pendek. 

Dr. Suad Husnan, M.B.A (1994) dalam bukunya yaitu “Manajemen Keuangan 

teori dan penerapan” menjelaskan bahwa apapun pengertian yang kita gunakan 

dalam menghitung kebutuhan modal kerja, ada sesuatu yang tetap sama. Hal itu 

adalah bahwa kebutuhan modal kerja akan dipengaruhi oleh : 

1) Besar kecilnya kegiatan perusahaan (produksi dan penjualan), dimana 

semakin besar kegiatan perusahaan semakin besar modal kerja yang 

diperlukan, apabila hal-hal lain tetap. 
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2) Kebijaksanaan perusahaan tentang penjualan (kredit ataukah tunai), 

persediaan (membeli dengan EOQ ataukah lebih besar/lebih kecil, 

besarnya safety stock), besarnya saldo kas minimal, pembelian bahan atau 

barang dagangan (tunai ataukah kredit), dan lain-lain yang menyangkut 

kebutuhan dana jangka pendek. 

Ada 3 metode yang bisa digunakan untuk mengitung kebutuhan modal kerja 

menurut Dr. Suad Husnan, M.B.A dalam bukunya yaitu : 

1) Metode Keterikatan Dana 

Metode ini menjelaskan bahwa jumlah dana yang diperlukan untuk 

membelanjai aktiva lancar tergantung pada berapa jumlah pengeluaran 

kas pada setiap harinya dan berapa lama dana tersebut akan berubah 

kembali menjadi kas. Dalam contoh ini pengeluaran kas tiap harinya 

adalah Rp 25.000,00 sedangkan periode terikatnya dan tersebut adalah 

8 hari (1 hari untuk proses produksi, dan 7 hari untuk piutang). Dengan 

demikian, apabila salah satu atau kedua factor tersebut meningkat, 

maka keperluan dana untuk aktiva lancer akan meningkat pula. 

Proses terikatnya dana : 

Proses produksi  = 1 hari 

Piutang   =  7 hari 

        8 hari 

 

PENGARUH PENYALURAN..., FIRELL, Ak.-IBS, 2009



  

 

-  untuk pembayaran tenaga kerja, maka periode terikatnya dana  

  adalah juga 8 hari. 

- untuk pembelian bahan mentah, periode terikatnya dana adalah 8 

 hari dikurangi 5 hari periode pembelian kredit, yaitu sama dengan 

 3 hari. 

Kebutuhan modal kerja adalah 

- untuk biaya tenaga kerja = 8 x Rp 5.000,00   =  Rp  40.000,00 

- untuk bahan mentah  = 3 x Rp 20.000,00 =  Rp  60.000,00 

        Rp 100.000,00 

2) Metode perputaran modal kerja 

Metode ini mencoba menghitung kebutuhan modal kerja dengan 

memperhatikan perputaran masing-masing komponen aktiva lancar. 

Perputaran masing-masing komponen aktiva lancar ini dihitung 

dengan membandingkan angka rata-ratanya dengan penjualan. 

Perputaran komponen-komponen aktiva lancar yaitu : 

- kas = penjualan          = Rp 2.800,00   = 186,7x 

          rata-rata kas                              15 

   -   piutang = penjualan                     =  Rp 1.800,00   = 18,7x 

           Rata-rata piutang                      150                 

            -   persediaan = Penjualan                =   Rp 2.800,00   = 16,47x 

                                                  Rata-rata persediaan           170       

   Periode keterikatan dana 
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- kas = 360/186,7                  =   1,93 hari 

- piutang = 360/18,7              = 19,30 hari 

- persediaan = 360/16,47       = 21,85 hari  + 

     Total hari keterikatan dana sebesar  = 43,08 hari 

Apabila perusahaan memperkirakan penjualan untuk tahun XXXX 

akan sebesar Rp 3.000,00, maka perputaran modal kerjanya adalah 

360/43,08 = 8,35x. Dengan demikian, kebutuhan modal kerjanya  

adalah Rp 3.000,00/8,35 = Rp 359,00.  

3) Metode aliran kas 

Metode ini mencoba menaksir kebutuhan modal kerja dengan cara 

menaksir berapa banyaknya kas masuk dan kas keluar setiap periode 

(umumnya dilakukan bulanan). Metode ini sebenarnya merupakan 

metode yang terbaik, karena metode ini tidak menggunakan angka 

rata-rata. Dengan kata lain, kita bisa memperkirakan seberapa banyak 

 modal kerja pada periode-periode tertentu, dalam berapa lama modal 

kerja tersebut dibutuhkan dan bukannya sekedar angka rata-rata. Jadi 

dengan metode ini kita bisa memperkirakan modal kerja yang 

berfluktuasi, dan modal kerja yang permanen. 

Kesimpulanya adalah, bahwa ketiga metode tersebut bisa memberikan 

hasil yang berbeda-beda, karena pengertian modal kerjanya juga 

berbeda-beda. 
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       BAB III 

      METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pemilihan Objek Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kredit Bangun 

Karya bisa meningkatkan volume kredit modal kerja dan pendapatan bunga di 

Bank DKI cabang Matraman. Oleh karena itu, objek penelitian ini adalah kegiatan 

perkreditan di Bank DKI cabang Matraman, dengan melakukan observasi, 

wawancara dan analisis terhadap laporan-laporan keuangan Bank DKI cabang 

Matraman.  

Pengumpulan data dilakukan mulai minggu kedua bulan Oktober sampai  

minggu pertama bulan November 2008. Jenis penelitian ini adalah ex post facto, 

yaitu menggunakan data dari kejadian yang telah lalu. Penelitian ini bersifat studi 

kasus dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang 

bertujuan untuk membuat uraian, gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual, 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. Dalam penelitian digambarkan dan dianalisis informasi mengenai 

perusahaan dan data-data yang berhubungan dengan pemberian kredit. 

Bank DKI Cabang Matraman dipilih sebagai obyek penelitian  karena:  
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1. Merupakan kelompok bank milik pemerintah daerah, yang banyak membiayai 

kredit modal kerja yang diberikan oleh Pemda DKI.  

2. Total kredit yang diberikan Bank DKI baru 23 % dari APBD Pemda DKI, 

sehingga masih ada peluang bagi Bank DKI untuk meningkatkan kredit bagi 

kontraktor-kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek Pemda DKI. 

4. Bank DKI secara umum menunjukkan pertumbuhan kredit dalam setiap 

kuartal selama periode penelitian. Penelitian ini akan menganalisis apakah 

kredit Bangun Karya berperan dalam peningkatan dalam pertumbuhan kredit 

Bank DKI tersebut.  

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan pimpinan dan karyawan yang 

mempunyai wewenang, dan tanggung jawab dalam pemberian kredit di 

PT. Bank DKI cabang Matraman. 

2. Observasi 

Teknik pengumpulan data ini pada dasarnya adalah suatu teknik 

pelengkap saja dari teknik pengumpulan data secara wawancara, sehingga 

bisa didapat  data yang tepat dan realistis. Pengamatan langsung dilakukan 

pada bagian perkreditan di Bank DKI cabang Matraman, yaitu dengan 

mengamati kegiatan-kegiatan, serta dokumen-dokumen yang berhubungan  
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dengan pemberian kredit. Dengan pengumpulan data yang berupa 

hardcopy seperti laporan keuangan cabang bulanan dan juga buku 

pedoman mengenai perkreditan.  

3.3. Metode Analisis Data 

3.3.1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa 

komparatif yaitu dengan cara melihat perubahan yang terjadi pada pertumbuhan 

kredit di Bank DKI khususnya Bank DKI cabang Matraman  sebelum adanya 

kredit modal kerja bangun karya dengan setelah adanya kredit modal kerja 

bangun karya. Dengan demikian bisa diketahui apakah perubahan strategi 

penyaluran kredit di Bank DKI dengan  kredit modal kerja bangun karya ini dapat 

meningkatkan volume kredit Bank DKI Cabang Matraman. 

Data yang digunakan adalah data laporan keuangan  Bank DKI Cabang 

Matraman tahun 2006 sampai tahun 2008, yang diolah dengan menggunakan 

analisis vertikal maupun horizontal. Analisis ini untuk melihat perkembangan 

volume kredit sebelum adanya kredit bangun karya, yaitu tahun  2006, dan setelah 

adanya kredit bangun karya, yaitu tahun 2007, dan 2008. Setelah itu dilakukan 

analisis untuk melihat besar persentase masing-masing jenis kredit dibanding total 

volume kredit di Bank DKI Cabang Matraman. Penelitian ini juga akan melihat 

perkembangan jenis kredit modal kerja terhadap total kredit modal kerja sebelum  
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dan sesudah adanya kredit bangun karya dengan menggunakan rumus ∆ Kredit = 

(Kreditn – Kreditn-1) / Kreditn. Kemudian, penelitian dilanjutkan dengan melihat 

hubungan antara perkembangan volume kredit yang diberikan dengan pendapatan 

bunga bank dan Non Performing Loan (NPL). Pendapatan  operasional (PO) dan 

NPL dihitung dengan rumus:  

PO =  Tingkat bunga (i) x  Jumlah kredit. 

NPL = (kredit bermasalah / total kredit) x 100%. 

 Setelah pengolahan data dilakukan, akan terlihat perubahan perkembangan 

volume kredit yang diberikan oleh Bank DKI. Untuk lebih meyakinkan hasil 

penelitian, maka hasil pengolahan data sekunder dibandingkan dengan hasil 

pengolahan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara 

dilakukan dengan Kepala Seksi Kredit, untuk mengetahui pendapatnya apakah 

kredit modal kerja bangun karya ini memang membawa dampak yang besar 

terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) dan pertumbuhan volume kredit yang 

diberikan oleh bank. Selain itu dilakukan juga pengamatan terhadap strategi-

strategi yang akan dilakukan untuk terus mengembangkan penyaluran kredit, 

khususnya kredit konstruksi modal kerja, serta permasalahan-permasalahan yang 

timbul dalam penerapaan strategi baru tersebut. 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Bank DKI 

PT Bank DKI semula merupakan Bank Milik Pemerintah Daerah Provinsi 

DKI Jakarta berbentuk Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan Peraturan 

Daerah No. 13 tahun 1962. Pada tahun 1993 Bank DKI merubah modal dasar dari 

sebesar Rp 50 milyar menjadi sebesar Rp 300 milyar sampai dengan tanggal 5 

Mei 1999, dan sejak tanggal 6 Mei 1999 berubah menjadi Perseroan Terbatas 

dengan modal dasar sebesar Rp 700 milyar.  

Perubahan bentuk dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas 

telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 

Februari 1999 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman tanggal 7 Mei 1999. 

Pada tanggal 28 September 2007, Bank melakukan penambahan modal 

dasar dari Rp 1.000.000.000.000 menjadi Rp 1.500.000.000.000 dan modal 

disetor ditingkatkan dari Rp 553.917.000.000 menjadi Rp 600.325.000.000 yang 

berasal dari Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Penambahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Nopember 2007. 

Penambahan modal disetor tersebut berasal dari hasil tagih sisa kredit Badan 
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 Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejak April 2005 sampai dengan April 

2006 sejumlah Rp 46.408.851.656. Sisa lebih besar sebesar Rp 851.656 

dibukukan sebagai cadangan setoran modal Bank. 

Sampai dengan 31 Desember 2007, berdasar hasil Rapat Umum Pemegang 

Saham PT Bank DKI tanggal 12 Juni 2007, Struktur Pemegang Saham Bank DKI 

saat ini adalah 99,83% (Rp599.325.000.000) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta. Sedangkan 0,17% (Rp1.000.000.000) dimiliki oleh PD Pasar Jaya, 

dengan perincian sbb : 

     Jumlah Lembar Presentasi  Jumlah (Rp)  

Saham Seri A    

 1. Pemrov DKI Jakarta 200.000 33,32 200.000.000.000,00 

Saham Seri B    

 1. Pemrov DKI Jakarta 399.325 66,52 399.325.000.000,00 

   2. PD Pasar Jaya 1.000 0,17 1.000.000.000,00 

Jumlah 600.325 100,00 600.325.000.000,00 

 

 4.1.1 Kegiatan Usaha Bank DKI 

Bank DKI selain sebagai bank pembangunan juga menjalankan fungsi 

bank umum. Usaha-usaha yang dilakukan sebagai bank umum serta jasa-jasa 

perbankan yang diberikan kepada masyarakat antara lain : 
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a. Memberikan kredit jangka panjang, menengah dan pendek untuk investasi 

maupun modal kerja bagi pelaksanaan usaha pengembangan 

perekonomian daerah. 

b. Menghimpun dana dengan cara menerima simpanan dalam bentuk giro, 

simpanan berjangka, tabungan, mengeluarkan surat berharga, obligasi dan  

lain-lain dalam usaha membantu pembangunan daerah dan menunjang 

pertumbuhan ekonomi. 

c. Mengadakan penyertaan pada modal perusahaan yang tidak bersifat tetap 

dengan persetujuan dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan BI, serta 

memberikan jasa untuk mendirikan/mengembangkan proyek-proyek 

ekonomi dan pembangunan daerah. 

d. Sebagai bank pelaksana penatausahaan pinjaman luar negeri, antara lain 

Jakarta urban developer project. 

e. Bertindak sebagai penyimpan uang pemerintah daerah dan dapat bertindak 

menerima setoran pendapatan daerah (pajak non-import, PBB, retribusi, 

iuran PAM, litrik dll). 

f. Sebagai pengelola dana pembangunan daerah dan sebagai penyalur dana 

pembangunan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang ada di 

daerah. 

g. Menerima titipan berupa perhiasan, kertas dan atau surat berharga dll. 
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h. Meningkatkan bimbingan dan kesadaran masyarakat dibidang perbankan 

dan asuransi. 

i. Mengadakan kegiatan usaha perbankan pada umumnya.  

4.2 Gambaran Umum Kredit Modal Kerja Bangun Karya 

Sesuai dengan keputusan Direksi Bank DKI : Kredit bangun karya adalah 

kredit bagi kontraktor di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kredit ini 

bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi kontraktor mendapatkan dana 

dengan persyaratan yang lebih fleksibel, untuk proyek-proyek di lingkungan 

pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-

hatian.  

Pemberian kredit bangun karya ini terbagi atas dua skim kredit. Pertama 

kredit berdasarkan plafon, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur atau calon 

debitur berdasarkan proyeksi proyek yang akan diperoleh dan merupakan kredit 

siaga (standby loan). Kedua kredit berdasarkan setiap proyek yaitu kredit yang 

diberikan kepada debitur/calon debitur berdasarkan nilai proyek yang tertuang 

pada surat perintah kerja/kontrak/surat penunjukan langsung/perjanjian/pemenang 

lelang tunggal dari bouwheer/pemberi kerja.  

Sasaran kredit bangun karya ini ditujukan kepada debitur/calon debitur 

yang telah mempunyai proyeksi proyek yang akan dikerjakan dan kredit ini 

mempunyai jangka waktu untuk membiayai proyek satu tahun anggaran,  
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maksimum 12 (duabelas) bulan sejak tanggal perjanjian kredit, khusus untuk 

proyek multi years/lebih dari satu tahun anggaran, dapat lebih dari 12 (duabelas) 

 bulan tergantung jangka waktu pelaksanaan proyek ditambah masa penagihan 

prestasi proyek kepada bouwheer.  

Penarikan kredit bangun karya bisa dilakukan dengan dua cara. Plafon 

kredit berdasarkan rekening Koran dapat ditarik/dicairkan sewaktu-waktu sesuai 

kebutuhan debitur berdasarkan rekening Koran dan plafon kredit berdasarkan 

surat perintah kerja dapat dicairkan dengan menyerahkan surat perintah kerja dari 

bouwheer dan telah tercantum nomor rekening penyaluran hasil tagihan proyek 

pada Bank DKI. 

4.3 Persyaratan Menilai Jumlah Kebutuhan Modal Kerja Konstruksi Oleh 

Bank DKI 

Penilaian jumlah kebutuhan kredit modal kerja konstruksi yang dilakukan 

oleh bank DKI tidak jauh berbeda jauh dengan penilaian menurut teori-teori yang 

umum berlaku, dan selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian bank (prudential 

banking. Sebelum memberikan kredit kepada calon debitur, Bank DKI akan 

melakukan analisis terhadap laporan keuangan, menilai cash flow, serta membuat 

analisa proyeksi cash flow calon debitur untuk nantinya menentukan apakah calon 

debitur layak atau tidak untuk mendapatkan dari Bank DKI. Berikut ini adalah 

gambaran mengenai cara menilai kebutuhan modal kerja di bank DKI secara  
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umum dengan membuat dua contoh perhitungan, yaitu perhitungan cara 

pemberian plafond dan cara penarikan kredit oleh calon debitur. 

4.3.1 Perhitungan Cara Pemberian Plafond 

Misalkan seorang pengusaha bidang konstruksi ingin memohon kredit 

modal kerja untuk membiayai proyeknya. Permohonan  kebutuhan modal kerja di 

tahun 2008 sebesar Rp 1 milyar. Analis Bank DKI akan membandingkan laporan 

keuangan calon debitur tersebut periode dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2007 

dan 2006, untuk melihat  peningkatan nilai proyek yang didapat dalam satu tahun. 

Misalkan nilai realisasi proyek tahun 2006 sebesar Rp 500 juta, dan pada 

tahun 2007 meningkat menjadi Rp 600 juta, sehingga terjadi kenaikan 20%. 

Untuk  tahun 2008, analis Bank DKI akan memperkirakan kenaikan sebesar  20%, 

sehingga nilai proyek yang akan didapat oleh kontraktor tersebut mencapai Rp 

720 juta. 

Maksimum kredit yang dapat diberikan oleh Bank DKI adalah sebesar 

nilai proyek dikurangi dengan (PPN 10% + margin keuntungan 10%), dan self 

financing 30%. Dengan demikian, untuk nilai proyek sebesar Rp 720 juta, nilai 

maksimum kredit yang diberikan dihitung sebagai berikut : 

Harga dasar proyek  = Rp 720 juta  

Harga pokok proyek = Rp720 juta- (Rp 720 juta x 20%) = Rp 576 juta. 
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Maksimum kredit yang diberikan =  Rp 576 juta - (Rp 576 juta x 30%) =   

Rp 403,2 juta. (30% adalah self financing). 

 Jadi maksimal kredit yang dapat dipertimbangkan adalah sebesar Rp 403,2 juta. 

 Setelah itu dihitung syarat  nilai taksasi jaminan sebesar 25% x Rp 403,2 juta =  

Rp 101 juta. 

Jadi, bila kontraktor tersebut memiliki jaminan yang mencukupi yaitu minimal 

sebesar Rp 101 juta, maka analis dapat mengusulkan kredit sebesar Rp 403,2 juta. 

4.3.2  Perhitungan Cara Penarikan Kredit 

Calon debitur yang akan mencairkan kredit konstruksi harus menunjukan 

Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai bukti bahwa dia adalah  pemenang tender 

proyek yang akan dibuat oleh Pemprov DKI tersebut. Kemudian, SPK tersebut  

akan diperiksa kebenarannya oleh Bank DKI. Setelah itu, Bank DKI akan 

menghitung besarnya kebutuhan modal kerja calon debitur tersebut.  

Misalkan nilai SPK  adalah Rp 100 juta, PPN dan keuntungan sebesar 

20%, dan self financing minimal 30%. Maka, maksimum kredit yang bisa 

diberikan oleh Bank DKI adalah : 

Rp 100 juta - (Rp 100 juta x 20%) = Rp 80 juta -  (Rp 80 jt X 30 %)  = Rp 56 juta. 

Jadi, maksimum pembiayaan yang bisa diberikan oleh Bank DKI adalah sebesar 

Rp 56 juta, atau  56% dari nilai SPK. 

Dalam melakukan penarikan ini nilai yang akan diberikan haruslah 

berdasarkan plafond yang sudah dihitung sebelumnya, dalam contoh ini nilai SPK  
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sebesar Rp 100 juta bisa diberikan sebesar maksimal Rp 56 juta. Nilai Rp 56 juta 

ini bisa diberikan karena nilainya masih di bawah batas plafond yaitu Rp 403,2 

juta. 

Apabila kontraktor tersebut mendapatkan proyek sebesar Rp 1 milyar 

maka maksimal kredit yang dapat diberikan berdasarkan SPK adalah Rp 1 milyar 

x 56 % = Rp 560 juta. Akan tetapi, karena nilai tersebut melebihi batas plafond 

kredit Rp 403,2 juta, maka kredit tersebut tidak dapat dicairkan sekaligus. 

Pencairan kredit ditentukan berdasarkan termijn pembayaran yang akan diperoleh 

kontraktor dari  proyek tersebut. Misalkan termijn pembayaran proyek tersebut 

adalah :  

 Termijn I   Rp 300 juta 

 Termijn II  Rp 300 juta 

 Termijn III Rp 300 juta 

 Termijn IV Rp 100 juta 

Bank DKI masih bisa membiayai proyek tersebut sampai termijn II, yaitu 2 x  

56% x Rp 300 juta = Rp 336 juta, karena nilai tersebut masih berada dibawah 

plafond sebesar Rp 403,2 juta. Sedangkan untuk termijn III dan IV kredit hanya 

bisa dicairkan apabila hasil pembayaran termijn I dan II sudah diterima oleh 

kontraktor dan digunakan untuk mengangsur kreditnya di Bank DKI.  

Dengan demikian, Bank DKI harus mengawasi dengan cermat penerimaan  

termijn dengan mengawasi tagihan yang masuk ke rekening giro milik kontraktor  
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yang ada di Bank DKI, dan segera dipindahkan ke rekening pinjamannya. Apabila 

Bank DKI kurang cermat dalam mengawasi masuknya tagihan itu, maka ada 

kemungkinan kontraktor tidak menggunakan uang itu untuk mengangsur 

pinjamannya, tapi menggunakanya untuk membiayai proyek-proyek lain. Hal ini 

bisa menimbulkan potensi kredit macet di Bank DKI. Sebaliknya, bila kontraktor 

tersebut sudah melunasi pinjamanya pada termijn I maka plafond kreditnya akan 

meningkat menjadi Rp 403,2 juta - Rp 168 juta = Rp 235,2 juta, sehingga 

pengerjaan proyek untuk termijn ke III bisa dibiayai oleh Bank DKI.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit 

Bangun Karya menuntut para analis Bank DKI untuk mengawasi dengan cermat 

setiap penerimaan termijn yang didapat oleh kontraktor, dan mengawasi batas 

plafond kredit yang dapat diberikan untuk setiap kontraktor. Hal ini penting 

karena pemberian kredit Bangun Karya tidak lagi berdasarkan pada besarnya 

agunan tetapi lebih berdasarkan kelayakan usaha. 
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4.4 Perkembangan Kredit Bank DKI Cabang Matraman dari Bulan Januari 

2006 Sampai Bulan Desember 2008        

 

Table 4.1 Perkembangan kredit bank DKI Cabang Matraman 

Bulan 2006 2007 2008 

Januari 93,103,260,248.00 138,998,358,166.00 185,640,214,982.00 

Februari 93,757,659,744.00 138,684,380,482.00  187,363,587,756.00 

Maret 95,148,943,998.00 141,056,783,951.00 187,933,517,798.00 

April 96,894,331,265.00  145,041,582,170.00 191,019,094,988.00 

Mei 100,436,345,409.00 149,366,146,813.00 193,977,962,100.00 

Juni 109,988,820,631.00 165,691,080,320.00 201,481,276,792.00 

Juli 127,955,472,096.00 178,084,987,092.00 205,796,845,582.00 

Agustus 142,817,808,245.00  190,423,744,300.00 213,122,269,156.00 

September 148,759,559,923.00 203,438,380,779.00 226,337,942,685.00 

Oktober 151,623,719,895.00 208,559,092,432.00 233,269,555,201.00 

November 156,099,643,481.00 223,725,833,338.00  245,512,933,196.00 

Desember 153,366,766,786.00 210,846,699,278.00  238,309,777,251.00 

Sumber: laporan keuangan Bank DKI Matraman (dalam rupiah) 

 

Seperti tampak pada Tabel 4.1, perkembangan kredit Bank DKI Cabang 

Matraman menunjukkan  kecenderungan  selalu meningkat setiap bulan dan 

bahkan setiap tahun. Pertumbuhan rata-rata kredit di tahun 2006 adalah sebesar 

4,4%. Angka ini menurun di tahun 2007 sebesar 3,6% dan tahun 2008 sebesar 
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 2,17% (angka pertumbuhan dapat dilihat pada Tabel 4.2). Setelah adanya kredit 

Bangun Karya di tahun 2007 yang dimulai pada Bulan Juli memperlihatkan 

kenaikan pertumbuhan kredit yang cukup besar yaitu sebesar 7% dari Rp 165 

milyar di Bulan Juni menjadi Rp 178 milyar.  

Terjadinya kenaikan ini apakah dikarenakan dari adanya kredit Bangun 

Karya atau tidak, akan dilihat pada pembahasan perkembangan kredit kontruksi 

pada Tabel 4.4. Meskipun demikian, perkembangan kredit setelah adanya kredit 

Bangun Karya, tumbuh sebesar 37% dari Rp 153 milyar di tahun 2006 menjadi 

Rp 210 milyar di tahun 2007. Sedangkan pertumbuhan sebesar 13% di tahun 2008 

dari Rp 210 milyar menjadi Rp 238 milyar.     

 

Tabel 4.2 Pertumbuhan kredit setiap bulan dan rata-rata pertumbuhan 

setiap tahun dari 2006-2008 

Bulan 2006 2007 2008 
Januari 0% 0% 0% 
Februari 1% 0% 1% 
Maret 1% 2% 0% 
April 2% 3% 2% 
Mei 4% 3% 2% 
Juni 10% 11% 4% 
Juli 16% 7% 2% 
Agustus 12% 7% 4% 
September 4% 7% 6% 
Oktober 2% 3% 3% 
November 3% 7% 5% 
Desember -2% -6% -3% 
Rata-rata 4,4,% 3,6% 2,17% 
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Perkembangan peningkatan volume kredit Bank DKI Cabang Matraman 

dari tahun 2006 sampai tahun 2008 juga dapat dilihat pada grafik Gambar 4.1. 

Gambar 4.1 Grafik perkembangan kredit bank DKI Cabang Matraman 

Perkembanngan total kredit Bank DKI Cabang Matraman tahun 
2006-2008
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Januari 93,103,260,248.00 138,998,358,166.00 185,640,214,982.00

Februari 93,757,659,744.00 138,684,380,482.00 187,363,587,756.00

Maret 95,148,943,998.00 141,056,783,951.00 187,933,517,798.00

April 96,894,331,265.00 145,041,582,170.00 191,019,094,988.00

Mei 100,436,345,409.00 149,366,146,813.00 193,977,962,100.00

Juni 109,988,820,631.00 165,691,080,320.00 201,481,276,792.00

Juli 127,955,472,096.00 178,084,987,092.00 205,796,845,582.00

Agustus 142,817,808,245.00 190,423,744,300.00 213,122,269,156.00

September 148,759,559,923.00 203,438,380,779.00 226,337,942,685.00

Oktober 151,623,719,895.00 208,559,092,432.00 233,269,555,201.00

November 156,099,643,481.00 223,725,833,338.00 245,512,933,196.00

Desember 153,366,766,786.00 210,846,699,278.00 238,309,777,251.00

tahun2006 tahun 2007 tahun 2008

Sumber : laporan keuangan Bank DKI Matraman (dalam rupiah) 
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Selanjutnya, untuk mengetahui apakah peningkatan volume kredit ini 

berasal  sektor kredit konstruksi atau dari sektor lain, dapat dilihat  perkembangan 

kredit untuk setiap sektor pada Tabel 4.3 dibawah ini. 

 

Table 4.3 Persentase perkembangan per jenis kredit di Bank DKI Cabang  

Matraman 

Jenis kredit 2006 2007 2008 

Investasi 7% 4% 4% 

KMK 19% 20% 21% 

Konsumtif 71% 73% 71% 

Channeling 3% 3% 4% 

Sumber : laporan keuangan Bank DKI Matraman 

 

Table 4.3 ini menggambarkan perkembangan volume kredit berbagai 

sektor yang tersalurkan di Bank DKI Cabang Matraman. Kredit konsumtif paling 

besar kontribusinya, yaitu diatas 60% dari tahun 2006 sampai September 2008. 

Hal ini terjadi karena selama ini semua BPD, termasuk Bank DKI, memang 

banyak memberikan kredit konsumtif kepada pegawai Pemda. Trend kenaikan 

juga terlihat dari jenis kredit modal kerja dimana angka persentasenya cenderung 

meningkat dari tahun 2006 sampai 2008. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan baru 

Bank DKI dalam membuat produk baru kredit modal kerja Bangun Karya. Kredit 

ini  akan dijadikan andalan agar nantinya para kontraktor meminjam dari Bank  
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DKI  untuk mengerjakan proyek-proyek dari Pemprov DKI, sehingga dapat 

meningkatkan volume kredit Bank DKI. 

4.5 Pengaruh Kredit Modal Kerja Konstruksi Terhadap Volume Kredit 

Modal Kerja 

Kredit modal kerja  di Bank DKI Cabang Matraman  terdiri atas: 

(1) Kredit modal kerja konstruksi, 

(2)  perdagangan, restoran dan hotel, 

(3)  jasa-jasa dunia usaha,  

(4) KUMK Monas,  

(5) Kredit Wira Usaha Baru,  

(6) Kredit kepada Golongan Usaha Skala Kecil  (GUSK untuk 

perdagangan,restoran dan hotel),  

(7) Kredit Laris.  

Table 4.4 menunjukkan  kontribusi kredit konstruksi di tahun 2006 

berjumlah Rp 22 milyar dari total kredit modal kerja sebesar Rp 28 milyar. Tahun 

2007 kredit konstruksi berjumlah Rp 35 milyar dari total kredit modal kerja 

sebesar Rp 43 milyar (lihat Tabel 4.6). Hal itu menunjukan bahwa kredit 

konstruksi adalah kredit terbesar di Bank DKI pada tahun 2006, yaitu sebelum 

adanya kredit Bangun Karya. Di tahun 2007 dan 2008, yaitu setelah adanya kredit 

Bangun Karya, kredit konstruksi tetap merupakan komponen terbesar dari kredit 

modal kerja. Perkembangan kredit konstruksi juga bisa dilihat pada Gambar 4.2.   
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Tabel 4.4 Perkembangan kredit konstruksi Bank DKI Cabang Matraman  

Bulan 2006 2007 2008 

Januari 4,018,978,704.00 7,097,484,416.00 12,806,890,523.00 

Februari 3,771,419,042.00 7,252,321,944.00 15,583,176,576.00 

Maret 4,394,381,320.00 7,336,783,758.00 15,995,097,860.00 

April 5,400,548,188.00 9,238,563,120.00 18,540,437,851.00 

Mei 6,820,661,391.00 10,539,467,053.00 20,960,049,248.00 

Juni 7,500,169,360.00 14,474,016,126.00 24,564,893,565.00 

Juli 9,175,740,961.00 18,525,884,900.00 28,388,657,393.00 

Agustus 16,154,393,695.00 25,981,890,283.00 32,062,928,955.00 

September 22,154,316,980.00 35,052,318,643.00 37,667,404,260.00 

Oktober 24,424,679,237.00 40,819,912,134.00 44,820,915,472.00 

November 26,247,938,992.00 51,765,338,616.00 54,853,899,703.00 

Desember 22,457,634,225.00 35,719,757,124.00 45,525,609,432.00 
Sumber : laporan keuangan Bank DKI Matraman dalam rupiah 

Pertumbuhan rata-rata kredit konstruksi pada Tabel 4.5 di tahun 2006 

adalah sebesar 17%. Angka ini menurun di tahun 2007 sebesar 16,25%. dan di 

tahun 2008 sebesar 12%. Setelah adanya kredit Bangun Karya di tahun 2007 yang 

dimulai pada Bulan Juli terjadi pertumbuhan sebesar 28% dari Rp 14 milyar di 

Bulan Juni menjadi Rp 18 milyar di Bulan Juli.  

Tabel 4.5 Pertumbuhan kredit konstruksi tahun 2006-2008 

Bulan 2006 2007 2008 
Januari 0% 0% 0% 
Februari -6% 2% 22% 
Maret 17% 1% 3% 
April 23% 26% 16% 
Mei 26% 14% 13% 
Juni 10% 37% 17% 
Juli 22% 28% 16% 
Agustus 76% 40% 13% 
September 37% 35% 17% 
Oktober 10% 16% 19% 
November 7% 27% 22% 
Desember -14% -31% -17% 
Rata-rata 17% 16,25% 12% 
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Gambar 4.2 Grafik perkembangan kredit konstruksi tahun 2006-2008 

Perkembangan kredit konstruksi tahun 2006-2008
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Januari 4,018,978,704.00 7,097,484,416.00 12,806,890,523.00

Februari 3,771,419,042.00 7,252,321,944.00 15,583,176,576.00

Maret 4,394,381,320.00 7,336,783,758.00 15,995,097,860.00

April 5,400,548,188.00 9,238,563,120.00 18,540,437,851.00

Mei 6,820,661,391.00 10,539,467,053.00 20,960,049,248.00

Juni 7,500,169,360.00 14,474,016,126.00 24,564,893,565.00

Juli 9,175,740,961.00 18,525,884,900.00 28,388,657,393.00

Agustus 16,154,393,695.00 25,981,890,283.00 32,062,928,955.00

September 22,154,316,980.00 35,052,318,643.00 37,667,404,260.00

Oktober 24,424,679,237.00 40,819,912,134.00 44,820,915,472.00

November 26,247,938,992.00 51,765,338,616.00 54,853,899,703.00

Desember 22,457,634,225.00 35,719,757,124.00 45,525,609,432.00

2006 2007 2008

 

              Sumber : laporan keuangan Bank DKI Matraman 
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 Table 4.6 Kontribusi masing-masing jenis kredit modal kerja terhadap volume 

       kredit  modal kerja 

Jenis 

KMK 2006 2007 2008 

1 22,457,634,225.00 35,719,757,124.00 45,525,609,432.00 

2 3,232,447,174.00 2,907,162,072.00 3,147,548,960.00 

3 2,325,400,510.00 3,300,880,520.00 1,055,978,323.00 

4 803,429,305.00 234,232,690.00 109,434,694.00 

5 3,703,720.00 0.00 0.00 

6 73,837,242.00 14,601,923.00 3,094,428.00 

7 381,993,240.00 949,998,861.00 801,715,528.00 

        

8 28,896,452,176.00 43,126,633,190.00 50,643,381,365.00 

Ket nomor :  1 = Konstruksi. 2 = perdagangan,restoran dan hotel. 3 = jasa-

jasa dunia usaha. 4 = GUSK (perdagangan, restoran dan hotel). 5 = laris. 6 = wira 

usaha baru. 7 = KUMK Monas. 8 = total KMK 

 

Pada tahun 2007, yaitu setelah adanya kredit Bangun Karya, terjadi 

peningkatan total kredit modal kerja sebesar 53 %. Selanjutnya  akan diteliti 

apakah  kenaikan ini dipengaruhi oleh adanya kredit modal kerja konstruksi 

Bangun Karya. Gambar 4.3 menunjukkan persentase masing-masing jenis kredit 

modal kerja.   

      

Gambar 4.3 Grafik kontribusi masing-masing jenis KMK 
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Ket nomor :  1 = Konstruksi. 2 = perdagangan,restoran dan hotel. 3 = jasa-jasa 

dunia usaha. 4 = GUSK (perdagangan, restoran dan hotel). 5 = laris. 6 = wira 

usaha baru. 7 = KUMK Monas. 8 = total KMK. 

Gambar 4.3 diatas memperlihatkan bahwa sebelum adanya kredit Bangun 

Karya 2006, kredit konstruksi memberikan kontribusi sebesar 78% dari 

keseluruhan kredit modal kerja. Setelah adanya kredit Bangun Karya (2007 dan 

2008), kontribusi kredit konstruksi meningkat menjadi  83% sampai  90%.   

Jumlah realisasi kredit modal kerja Bangun Karya Bank DKI Cabang 

Matraman tahun 2007 dan 2008 masing-masing berjumlah Rp. 18 Milyar dan Rp 

40 Milyar. Jumlah itu merupakan 51% dan 88% dari total kredit konstruksi  yang 

dikelola oleh Cabang Matraman. Hal ini menunjukkan bahwa kredit Modal kerja 

Bangun Karya meningkat pesat dua tahun setelah diluncurkan sehingga mencapai 
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 88% dari total kredit konstruksi yang diberikan Cabang Matraman. Hasil 

wawancara dengan pejabat Cabang Matraman juga menunjukkan bahwa sejak 

tahun 2007 kegiatan pemberian kredit difokuskan pada kredit konstruksi terutama 

kredit Bangun Karya. 

4.6 Pengaruh Peningkatan Volume Kredit Terhadap Pendapatan 

Operasional, Non Performing Loan dan Kredit Bermasalah. 

Pendapatan operasional Bank DKI Cabang Matraman yang terbanyak 

berasal dari pendapatan bunga, yang terdiri atas pendapatan bunga kredit modal 

kerja, konsumsi, investasi, karyawan, dan Kredit Program. Pendapatan bunga 

mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat bunga (i) dan jumlah kredit, 

sehingga dapat dibuat persamaan pendapatan bunga = i x jumlah kredit.  

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa pendapatan bunga yang 

terbesar berasal dari kredit konsumsi, yaitu di atas Rp 40 milyar. Meskipun 

demikian, pendapatan bunga dari kredit konsumsi ini mengalami pertumbuhan 

yang jauh lebih kecil dari pertumbuhan pendapatan bunga kredit modal kerja. 

Selama tahun 2006 sampai 2007 pendapatan bunga kredit modal kerja mengalami 

pertumbuhan lebih dari 40%, sedangkan pendapatan bunga dari kredit konsumsi 

hanya tumbuh sekitar 20%.  
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Tahun 2008 pendapatan bunga kredit konsumsi menurun, hal ini 

dikarenakan penurunan volume kredit konsumi di tahun 2007 sebesar 73% 

menjadi sebesar 71% di tahun 2008 (lihat Tabel 4.3). Sedangkan kredit modal 

kerja di tahun 2008 juga menurun dikarenakan adanya penurunan tingkat bunga 

kredit tahun 2007 sebesar 16,5% menjadi sebesar 14% di tahun 2008.  

Table 4.7 Perkembangan pendapatan operasional bank per 31 Desember 2006 s/d 

30 Desember 2008 

Pendapatan 

bunga 2006 % 2007 % 2008 

Kredit modal 

kerja 4,846,723,021 43% 6,920,874,141    -22% 5,346,183,014 

Konsumsi 57,814,632,674 20% 68,613,685,756 -66% 23,296,084,151 

Investasi 3,179,987,920 -47% 1,689,090,168 -65% 581,677,429 

Sindikasi 25,632,344 -8% 23,533,736 -1% 0 

Karyawan 562,127,604 48% 833,098,311 -39% 502,589,535 

Program 1,575,149,435 -17% 1,303,026,302 -32% 876,053,752 

Sumber : laporan keuangan Bank DKI Matraman (dalam rupiah) 

Perkembangan NPL dan kredit bermasalah di Bank DKI Cabang 

Matraman dari tahun 2006 sampai 2008 tetap terjaga dibawah angka 5%. Angka 

ini memperlihatkan bahwa Bank DKI Matraman dalam mengelola kualitas kredit 

cukup baik. Tabel 4.8 menunjukkan bahwa NPL tahun 2006 sebesar 1,34%, 

meningkat 1,51% di tahun 2007, dan kembali turun 1,03% di tahun 2008. Hal ini 

PENGARUH PENYALURAN..., FIRELL, Ak.-IBS, 2009



  

 

 menunjukkan bahwa dalam mengusahakan peningkatan volume kredit Bank DKI  

tetap menjaga agar kredit bermasalahnya terjaga dibawah angka 5%.  

Table 4.8 perkembangan non performing loan bank DKI Cabang Matraman 

  2006 2007 2008 

NPL 1,34% 1,51% 1,03% 

Kredit bermasalah 4,78% 4,01% 3,30% 

 Sumber : laporan crash program NPL  

 

Catatan : Bank DKI Matraman dalam Laporan Crash Program NPL. Selain 

menghitung NPL yang perhitungannya yaitu dari total kredit kurang 

lancar, diragukan dan, macet dibagi dengan total kredit 

(lancar,DPK,kurang lancar,diragukan,dan macet). Juga menghitung 

kredit bermasalah yang dihitung dari total kredit dalam perhatian 

khusus, kurang lancar, diragukan dan, macet dibagi dengan total kredit 

(lancar,DPK,kurang lancar,diragukan,dan macet). 

 

4.7 Permasalahan Kantor Cabang Bank DKI Matraman Dalam Penyaluran 

Kredit Modal Kerja Konstruksi dan Bangun Karya 

  Permasalahan yang dihadapi kantor cabang Bank DKI Matraman dalam 

penyaluran kredit modal kerja konstruksi dan bangun karya, antara lain : 
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1. Jaminan yang dimiliki tidak dapat mengcover jumlah kredit yang diminta,  

karena proyek yang dikerjakan nilainya lebih besar dari harga rumah 

sebagai jaminan. Idealnya jumlah kredit sama dengan proyek yang 

diterima. Kredit konstruksi yang regular, ketentuan jaminan tetap 75% 

dengan agunan fisik, 25% surat perintah kerja (SPK). Bangun karya cukup 

25% agunan fisik dan 75% surat perintah kerja (SPK). 

2. Proses kredit itu menilai beberapa aspek yaitu, aspek manejemen, legal, 

karakter, collateral, dll. Proses penilaian itu rata-rata memakan waktu 1 

(satu) bulan, sementara surat perintah kerja (SPK) begitu diterima harus 

dibiayai kalau tidak pemborong akan dimasukkan ke dalam daftar hitam. 

Hal ini akan berpengaruh kepada kepercayaan debitur kepada bank dalam 

menyalurkan kredit. 

3. Dengan adanya standing instruction (SI), pengecekan keabsahaan di 

lapangan banyak mengalami kendala : 

- Petugas karena takut dilibatkan sebagai saksi apabila terjadi perkara,  

sehingga yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara. 

 Padahal tanda tangan tersebut merupakan syarat pencairan kredit setiap 

surat perintah kerja (SPK). Pengecekan keabsahaan dimaksudkan untuk  

menjamin keabsahaan surat perintah kerja (SPK), karena takut dipalsukan. 

Permasalahan disini adalah adanya kehati-hatian oleh para petugas dalam 

menjadi saksi karena takut jika terjadi penyelewengan  
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terlebih sekarang ini jamannya pemeriksaaan KPK, jadi takut terlibat 

apalagi ada bukti tertulis. 

4. Pemantauan rekening kurang kuat, jika ada tagihan masuk jangan sampai 

lewat. Hal ini dilakukan agar tagihan masuk ke rekening yang 

bersangkutan di Bank DKI. Karena kalau tagihan lewat bisa diambil yang 

bersangkutan, berarti Bank akan mengalami kemacetan kredit. 

  

4.8 Keunggulan Kredit Modal Kerja Konstruksi Bangun Karya 

Keunggulan dari kredit modal kerja konstruksi bangun karya, antara lain : 

1. Jaminan fisik non proyek lebih fleksibel karena tidak harus sertifikat 

tanah, tetapi dapat berupa girik atau BPKB. 

2. Merupakan penyediaan dana yang standby loan, sehingga dapat 

dipergunakan sewaktu-waktu oleh debitur jika mendapatkan surat perintah 

kerja (SPK) dari pemilik proyek. 

3. Proses cepat dan mudah, jika sebelumnya debitur pernah meminjam kredit 

konstruksi reguler. Sementara ada proyek pemda DKI yang tendernya 

dimenangkannya. Maka, debitur tersebut bisa mengajukan kredit Bangun 

Karya dengan perhitungan 25% dari jaminan yang lama.  
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4. Dikhususkan untuk proyek pemda DKI, jadi para kontraktor yang ingin 

mengerjakan proyek konstruksi dari pemda DKI bisa mengajukkan kredit 

Bangun Karya dengan agunan fisik yang hanya 25%. 

 

4.9 Upaya-upaya Bank DKI Cabang Matraman Dalam Menghadapi 

Permasalahan Penyaluran kredit Modal Kerja Konstruksi dan Bangun 

Karya 

1. Kredit modal kerja konstruksi itu proyek yang pelunasannya berdasarkan 

tagihan proyek, maka monitoringnya harus terus-menerus. Oleh karena 

itu, diperlukan analis yang berpengalaman di bidang konstruksi dan  

kapabilitas analis untuk menganalisis debitur harus sesuai agar dapat 

melakukan monitoring kepada debitur lebih efektif, karena seorang analis 

selain menganalisis permohonan kredit serta perpanjangan juga harus bisa 

memonitor tagihan masuk nantinya. Idealnya 1 (satu) analis memegang 

maksimal 30 (tiga puluh) rekening debitur. 

2. Melakukan pendekatan kepada nasabah atau debitur dengan 

menandatangani perjanjian kerjasama jika memakai bendera perusahaan 

lain sebagai syarat di Bank DKI supaya nantinya penggunaan bendera  

usaha tidak jadi bermasalah dan terjadi pemalsuan dokumen atau tanda 

tangan yang bisa menimbulkan macetnya kredit nantinya. 
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3. Harus ada jaringan kerja yang erat antar instansi terkait. Hal ini 

dimaksudkan agar nantinya ada kerjasama antara Bank DKI dan juga 

instasi terkait yaitu pemda DKI dalam hal pembiayaan kredit dan 

penyaluran tagihan kredit proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank DKI 

jadi mudah dan tidak lagi ada persyaratan seperti standing instruction (SI), 

karena dalam membuat SI ini Bank menemui kesulitan dalam meminta 

tanda tangan persetujuan penyaluran dana tagihan akan masuk pada 

rekening Bank. Karena pejabat berwenang atau bendahara proyek tidak 

merasa terikat dengan perjanjian ini dan takut menjadi saksi jika nantinya 

ternyata dalam penyaluran tagihan mengalami kemacetan. 

4. Harus terjalin hubungan kerja yang kuat antar analis di kantor Bank DKI 

Cabang Matraman agar terjalin kerjasama yang baik dalam bekerja dan 

tidak mementingkan keuntungan pribadi semata-mata tetapi demi 

kepentingan nasabah dan bank. 
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       BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

  Kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian skripsi ini antara 

lain : 

1.  Volume kredit mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai 

2008, dengan kecenderungan turun di awal tahun lalu naik di 

pertengahan tahun dan turun lagi di akhir tahun. Hal ini karena 

proses pelunasan kredit yang terjadi di akhir tahun. 

2. Kredit modal kerja konstruksi setelah adanya kredit Bangun Karya, 

yaitu tahun 2007 dan 2008 meningkat sebesar 83% dan 90% dari 

sebelum adanya kredit Bangun Karya, yaitu tahun 2006 sebesar 

78%. Kredit Bangun Karya memberikan kontribusi sebesar 51% 

dari 83% kredit konstruksi di tahun 2007. Sedangkan di tahun 

2008 memberikan kontribusi sebesar 88% dari 90% kredit 

konstruksi. Jadi, kredit Bangun Karya setelah diluncurkan dua 

tahun trakhir ini mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam 

peningkatan volume kredit modal kerja. 
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3. Pendapatan bunga menurun di tahun 2008, Untuk kredit modal 

kerja penurunan ini disebabkan karena Bank DKI menurunkan 

tingkat bunga kredit modal kerja sebesar 16,5% tahun 2007 

menjadi sebesar 14% tahun 2008. Sementara untuk jenis kredit 

lainnya, pendapatan bunga turun karena penurunan volume kredit 

itu sendiri. 

4. Permasalahan yang paling dominan dihadapi oleh Bank DKI 

Cabang Matraman dalam penyaluran kredit modal kerja konstruksi 

adalah dalam melakukan monitoring baik dalam pemantauan 

rekening tagihan masuk Dan juga adanya standing instruction. 

 

5.2 SARAN 

1. Sebaiknya ada perjanjian memorandum of understanding (MOU) 

yang antara lain memuat kriteria, perusahaan-perusahaan yang 

mengerjakan proyek apa yang bisa memanfaatkan skim bangun 

karya. Sehingga standing instruction (SI) bisa dihilangkan. Namun, 

bank harus secara rutin menyampaikan proyek yang mendapatkan 

pinjaman bangun karya ini kepada pemda DKI.  

2.  Pengawasan kredit khususnya kredit konstruksi harus ditingkatkan, 

dan juga sebaiknya menjaga hubungan antar Account Officer  
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dengan baik dan saling kerjasama. Agar terjalin suasana kerja yang 

baik dan diharapkan bisa mengurangi hal-hal seperti kredit macet. 

3. Bank DKI Cabang Matraman sebaiknya melakukan peningkatan 

kualitas para analis kreditnya dalam melakukan analisis. Dengan 

memberikan pelatihan mengenai kegiatan kontruksi, agar dalam 

fokus penyaluran kredit di bidang ini dapat berjalan lebih baik lagi. 

Selain itu juga sebaiknya meningkatkan kemampuan para analis 

kredit dalam bidang konstruksi supaya lebih ahli dengan hal-hal 

yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi baik itu pemasarannya, 

hukum, dan jenis konstruksi itu sendiri. Agar mempermudah dalam 

kegiatan pengawasan kreditnya. 
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