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Risiko kredit adalah bentuk ketidakmampuan 
suatu perusahaan, instuisi, lembaga 
maupun pribadi dalam menyelesaikan 
kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu 
baik pada saat jatuh tempo maupun 
sesudah jatuh tempo. 

Secara garis besar risiko kredit dibagi 3: 
1. Risiko default 
2. Risiko exposure 
3. Risiko recovery 



1. Risiko yang bersifat jangka pendek (short 
term risk) adalah resiko yang disebabkan 
karena ketidakmampuan suatu perusahaan 
memenuhi dan menyelesaikan kewajiban 
yang bersifat jangka pendek. 

2.Risiko yang bersifat jangka panjang (long 
term risk) adalah ketidakmampuan suatu 
perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka 
panjangnya  



Pedoman 3R yaitu : 
1. Return 
      Return berkaitan dengan hasil yang 

diperoleh dari penggunaan kredit yang 
diminta, apakah kredit tersebut bisa 
menghasilkan pendapatan yang memadai 
untuk melunasi hutang dan bunganya 

2. Repayment capacity 
      Repayment capacity berkaitan dengan 

kemampuan perusahaan mengembalikan 
pinjaman dan bunganya saat jatu tempo. 



 



Menurut Joel Bessis, Manajemen Risiko mencakup dua 
hal, yaitu: 

1. Risiko proses putusan kredit, dan 
2. Risiko pemantauan dan proses laporan 
 
Sedangkan menurut PBI, proses Menajemen Risiko 

mencakup: 
1. Pendekatan pengukuran dan penilaian risiko 
2. Struktur limit dan pedoman serta parameter 

pengelolaan risiko 
3. Sistem informasi manajemen dan pelaporannya, 
4. Evaluasi dan kaji ulang manajemen 



Manajemen risiko yang lama: 

1. Lebih menekankan pada penilaian CAMEL 
(Capital, Assets Management, Equity, 
Liquidity and Sensitivity) 

2. Review secara periodik 

3. Laporan risiko secara periodik 

4. Laporan atas konsentrasi risiko 

5. Besar exposure 

6. Tanggal jatuh tempo dan ekses limit 



Konsep manajemen risiko yang baru: 

1. Lebih menekankan pada manajemen potofolio 
kredit 

2. Penekanan pada Active Balance Sheet 

3. Penekanan pada kuantitas risiko kredit 

 

Dengan menggunakan konsep baru, diharapkan: 

1. Dapat diperoleh model atas Capital Intensive 
Model 

2. Risk return yang optimal  



 Risiko kredit pemerintahan (Sovereign Credit 
Risk) 

 Risiko kredit perusahaan (Corporate Credit 
Risk) 

 Risiko kredit konsumen (Retail Costomer 
Credit Risk) 



Terdiri dari langkah-langkah: 

1. Model pemeringkatan untuk peminjaman 
perorangan (Grading Model for Individual Loans) 

2. Manajemen portofolio pinjaman (Loan Portofolio 
Management) 

3. Sekuritisasi (Secruritization) 

4. Agunan (Collateral) 

5. Pemantauan aliran dana (Cash Flow Monitoring) 



Analisis kredit terdiri dari 5C, yaitu: 

1. Character (sifat /watak calon debitur) 

2. Capacity (kapasitas calon debitur untuk 
memenuhi kewajibannya) 

3. Collateral (nilai dari agunan yang menjadi 
jaminan) 

4. Condition of Economic (keadaan 
POLEKSOSBUT HANKAM RATA) 

5. Constraint (batasan atau hambatan dalam 
suatu usaha/bisnis calon debitur) 



Terjadinya kemacetan kredit tercermin dari : 

1. NPL (Non Performing Loan) yang tinggi pada 
suatu bank 

2. Jumlah kredit yang tergolong tidak lancar 
dengan kualitas kurang lancar, diragukan 
dan macet sesuai dengan ketentuan BI 



 Untuk mengukur risiko kredit, maka 
diperlukan “rating” dari suatu perusahaan 
independen. 

 Di Indonesia lembaga rating yang telah 
mendapatkan izin dari BAPEPAM-LK adalah: 

1. Pefindo 

2. Fitch Indonesia 

3. Moody’s Indonesia 
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1. Jaminan  
a. Fixed assets 

b. Receivables  

2. Sinking fund 
a. Conditional Sinking Fund 

b. Mandatory Sinking Fund 

3. Financial Covenant 
a. DER (Debt to Equity Ratio) 

b. CR (Current Ratio) 

c. Interest Coverage 



 Bank harus dapat mengkompensasi dengan 
mengatur, bahwa pemberian kredit yang 
memiliki risiko tinggi harus diimbangi 
dengan pendapatan yang lebih tinggi, dengan 
suku bunga di atas normal. 

 Manajemen risiko kredit akan membantu 
dalam menentukan risiko yang dapat diterima 
sebelum kedit diberikan, sehingga dapat 
diketahui apakah kredit tersebut layak 
diberikan atau tidak. 



 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank 
Umum mengatur agar masing-masing bank 
menerapkan Manajemen Risiko sebagai upaya 
meningkatkan efektivitas prudential banking.  

 Konsep Manajemen Risiko yang terintegrasi, 
diharapkan mampu memberikan suatu sort 
and quick report kepada BOD guna 
mengetahui risk exposure yang dihadapi 
bank secara keseluruhan 



 Pada tahun 2005 BCA meningkatkan pelasanaan 
program perekrutan dan pelatihan bagi karyawan 
dibidang pengelolaan risiko. Program ini 
bertujuan untuk mengembangkan Staff 
Pengelolaan Risiko yang memiliki kemampuan: 

1. Menerapkan sistem penilaian yang baik di dalam 
melaksanakan prosedur pengelolaan risiko 

2. Mengikuti standar pengelolaan risiko dalam melakukan 
penilaian dan pengelolaan risiko 

3. Mendorong budaya yang menjungjung tinggi akan 
proses dan pengendalian pengelolaan risiko yang 
efektif dan berdisiplin 



Pejabat di lembaga perbankan dan 
bisnis lain yang bertanggungjawab 
dalam keputusan kredit agar dalam 
pelaksanaannya tercipta kondisi yang 
terkontrol dan aman adalah bagian 
CRM dan RM 



Cara meminimalisasi risiko adalah 
dengan memperkuat perjanjian 
kredit, yaitu perjanjian 
(agreement)  antara kreditur dan 
debitur. 



Beberapa permasalahan yang dihadapi investor 
akibat risiko kredit yaitu : 

1. Investor akan mengalami keterlambatan 
penerimaan keuntungan dalam bentuk bunga  

2. Bagi pemegang obligasi permasalahan menjadi 
lebih besar pada saat emiten sudah berada 
dalam kondisi bangkrut dan siap di likwidasi 

3. Keterlambatan penerimaanm keuntungan dari 
bunga menyebabkan permasalahan pada pihak 
e ksternal 

 



Kebanyakan pemberi pinjaman menggunakan cara 
penilaian kelayakan kredit mereka masing-masing 
guna membuat peringkat risiko konsumen lalu 
kemudian mengaplikasikannya terhadap strategi 
bisnis mereka. Dengan produk-produk seperti 
pinjaman pribadi tanpa jaminan atau kredit pemilikan 
rumah, kreditur akan mengenakan suku bunga yang 
tinggi terhadap konsumen yang berisiko tinggi dan 
sebaliknya. Pada pinjaman berulang seperti pada 
kartu kredit dan overdraft, risiko ini dikontrol dengan 
cara penetapan batasan kredit yang seksama. 
Beberapa produk mensyaratkan adanya jaminan yang 
biasanya dalam bentuk properti. 

 



 Debitur akan menawarkan biaya / keuntungan dari suatu pinjaman berdasarkan 
dari risiko dan suku bunga yang dikenakan, namun suku bunga ini bukan hanya 
satu-satunya metode kompensasi untuk risiko yang dihadapi. Perlindungan 
tambahan dalam bentuk pembatasan sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit 
memungkinkan dilakukannya pengawasan oleh pemberi pinjaman (kreditur) atas 
peminjam (debitur) yaitu misalnya dalam bentuk : 

 Pembatasan terhadap debitur atas tindakan-tindakan yang dapat memengaruhi 
keuangan debitur misalnya melakukan pembelian kembali saham, melakukan 
pembayaran deviden, atau melakukan peminjaman baru. 

 Kewenangan untuk melakukan pengawasan atas utang dengan cara mensyaratkan 
adanya audit dan laporan keuangan bulanan. 

 Hak kepada kreditur untuk meminta pelunasan seketika atas utang yang 
diberikannya apabila terjadi suatu peristiwa khusus ataupun apabila rasio 
keuangan seperti utang / ekuiti menurun. 

 
Saat ini terdapat inovasi untuk melindungi kreditur dan pemegang obligasi terhadap 

risiko gagal bayar yaitu dalam bentuk kredit derivatif yang dikenal dengan istilah 
credit default swap. Dengan kontrak keuangan ini maka perusahaan 
dimungkinkan untuk membeli suatu perlindungan (proteksi) terhadap risiko gagal 
bayar dari pihak ketiga selaku penjual perlindungan. Penjual perlindungan ini 
memperoleh imbal jasa secara periodik sebagai bentuk kompensasi atas risiko 
yang diambil alih olehnya yaitu dalam bentuk kesepakatan untuk membeli tagihan 
tersebut apabila terjadi gagal bayar. 
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 Perusahaan menghadapi "risiko kredit" dalam hal misalnya perusahaan 
tidak menerima "pembayaran dimuka" secara tunai untuk produk atau 
jasa yang dijualnya. Dengan melakukan penyerahan barang atau jasa di 
depan dan menagih pembayaran kelak maka perusahaan menanggung 
suatu risiko selama tenggang waktu penyerahan barang atau jasa 
dengan waktu pembayaran. 

 Beberapa perusahaan memiliki departemen risiko kredit yang bertugas 
untuk menilai kesehatan finansial dari konsumennya guna memutuskan 
pemberian kredit lebih lanjut atau tidak. Dalam hal ini dapat juga 
digunakan jasa pihak ketiga yaitu peruisahaan yang menyediakan jasa 
dibidang penilaian kredit dengan memberikan peringkat kredit seperti 
misalnya Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings dan lainnya yang 
menyediakan informasi berbayar. 

 Risiko kredit ini tidak dengan sungguh-sungguh dikelola oleh 
perusahaan kecil yang hanya memiliki 1 atau 2 konsumen saja, sehingga 
perusahaan ini sangat rentan terhadap masalah gagal bayar atau 
keterlambatan pembayaran oleh konsumennya. 

 



Konsumen dapat menemui risiko kredit dalam bentuk langsung misalnya 
sebagai deposan di bank atau sebagai debitur. Mereka dapat juga 
menghadapi risiko kredit sewaktu melakukan transaksi dagang dengan 
cara penyerahan uang muka kepada mitra pengimbang misalnya untuk 
melakukan pembelian rumah atau penyewaan rumah. Karyawan dari 
suatu perusahaan juga amat tergantung pada kemampuan perusahaan 
dalam melakukan pembayaran gaji juga termasuk yang menghadapi 
risiko kredit dalam stausnya sebagai karyawan. 

Pada beberapa kasus, pemerintah menyadari bahwa kemampuan para 
individu ini untuk melakukan evaluasi atas risiko kredit sangat terbatas 
dan risiko ini dapat mengurangi efisiensi ekonomi sehingga pemerintah 
melakukan berbagai mekanisme dan langkah hukum guna melindungi 
konsumen terhadap risiko ini. Deposito bank pada beberapa negara 
dijamin dengan asuransi (hinga batasan nilai tertentu) untuk deposito 
individu / perorangan, yang secara efektif akan mengurangi risiko kredit 
mereka terhadap bank dan meningkatkan kepercayaan mereka 
menggunakan jasa perbankan. 

 



Default risk merupakan risiko gagal bayar 
terhadap sejumlah pinjaman kredit yang 
dipinjam. 

Penyebab debitus tidak mampu mengembalikan 
pinjaman secara tepat waktu disebabkan : 

1. Kondisi makro ekonomi yang tidak stabil 
2. Kerugian perusahaan akibat penurunan 

penjualan 
3. Terjadi Korupsi dalam perusahaan 

menyebabkan penurunan nilai perusahaan 
dimata publik 

4. Terjadi mismanajemen. 



1. Bagi kreditor akan menaikan angka jaminan 
pada tingkat yang benar-benar aman 

2. Menghindari jaminan yang memiliki tingkat 
risiko 

3. Menghindari benda jaminan yang memiliki 
nilai fluktuasi di pasaran 



1. Pengelolaan Asset dan Liabilities (ALM) 
2. Manfaat  

a. Mengetahui gambaran manajemen dan kerangka 
Manajemen Risiko kredit secara umum 

b. Memahami dan mampu menggunakan model hazard 
dalam pengukuran risiko kredit 

c. Memahami dan mampu menggunakan credit scoring 
dalam manajemen risiko kredit 

3. Rancangan Pembelajaran 
a. Credit scoring 
b. Model tradisional credit scoring 
c. Penaksiran model hazard 
 



 BNI kebobolan Rp. 1,7 triliun lewat ratusan 
transaksi sejenis, dengan modus Leter of Credit 
fiktif. 

 Pengawasan internal BNI tak berjalan, begitupun 
dengan fungsi pengawasan BI. 

 Perusahaan penerima L/C fiktif ini sebanyak 41 
perusahaan, dan melibatkan 10 bank, yang 
terdiri dari 6 bank lokal dan 4 bank asing 

 Pengucuran kredit sebesar Rp. 1,7 triliun hanya 
diputuskan oleh Branch Manager, tanpa 
sepengetahuan manajemen pusat. 


