


 Kata kredit berasal dari kata “Credere” yang artinya 
adalah kepercayaan 

 

 Analisis kredit yang dilakukan adalah untuk meyakini 
bahwa calon nasabah dapat dipercaya (mencakup latar 
belakang personal dan perusahaan, prospek usaha, 
jaminan yang diberikan serta faktor lain) dan bank yakin 
bahwa kredit yang diberikan benar benar aman dalam 
arti uang yang disalurkan pasti kembali 

 

 Unsur yang terkandung dalam fasilitas kredit adalah: 
 Kepercayaan 

 Kesepakatan 

 Jangka waktu 

 Risiko 

 Balas jasa 

 



 
MANAJEMEN KREDIT  

 

 

PENGERTIAN KREDIT : (UU no. 10/1998 pl 1) 

 

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam peminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga 

 
 

PENGERTIAN PEMBIAYAAN : (UU no. 10/1998 pasal 1) 

 

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan  

atau bagi hasil 

 



 
MANAJEMEN KREDIT  

 

 

PENGERTIAN MANAJEMEN KREDIT : 

Proses pengelolaan kredit yang terdiri dari perencanaan jumlah 

kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis 

pemberian kredit sampai kepada pengendalian kredit macet  

 

 



 
TUJUAN KREDIT  

 

 Guna mendapatkan nilai tambah baik bagi nasabah sebagai  

 debitur mupun bagi bank sebagai kreditur  

 (pendekatan mikro ekonomi) 

 

 Salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan uang  

 beredar di masyarakat (pendekatan makro ekonomi) 

 

 Bagi nasabah :  

 Kredit digunakan untuk mengatasi kesulitan pembiayaan  

 dalam meningkatkan usaha & pendapatan di masa depan 

 

 Bagi bank :  

 Pemberian kredit akan menghasilkan pendapatan bunga 

 sebagai pengganti harga dari pinjaman itu sendiri  

 



 
FUNGSI KREDIT  

 

FUNGSI KREDIT : 

 

 Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang 

 

 Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang 

 

 Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

 

 Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi 

 

 Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat 

 

 Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan  

 nasional 

 

 Kredit merupakan alat penghubung perekonomian  

 internasional. 



Siklus Perkreditan 

Permohonan Kredit 

Analisis Kredit 

Persetujuan Kredit 

Perjanjian Kredit 

Pencairan Kredit 

Pengawasan Kredit 

Pelunasan Kredit, atau 

○Tambahan Kredit 

○Kredit Bermasalah 

 



Prinsip Dasar Kebijakan Kredit 

 Peranan Kredit bagi kehidupan bank 

 rata-rata jumlah harta bank umum yang 

tersalur pada kredit 60-70 persen. 

 Dampak kredit macet, menjadi sumber 

terjadinya krisis ekonomi 1998. 

 Thailand, kredit bermasalah USD 35 milyar 

 Korea sel. 65 milyar, Ind 106,4 milyar rp. 

 Thn 1997, pangsa kredit pada bank umum 

di Ind. 80,7 %. 

 



Penggunaan Kredit 

 Kredit untuk pengadaan barang modal 

atas proyek (capital budgeting) 

 Kredit untuk membiayai kebutuhan 

modal kerja (working capital loan) 

 Pembelian surat berharga ( security 

purchases loan) 

 Pembiayaan pembelian barang atau 

jasa konsumtif 



 
PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT  

 

PENGAJUAN  

BERKAS 

WAWANCARA  

AWAL 

PENYELIDIKAN  

BERKAS 

PENGAJUAN  

BERKAS 
WAWANCARA II ON THE SPOT 

KEPUTUSAN  

KREDIT 

PENGAJUAN  

BERKAS 



 
 

PRINSIP-PRINSIP 
PENILAIAN KREDIT 

 
 

5 C : 

  Character 

  Capacity 

  Capital 

  Condition 

  Collateral 

7 P : 

  Personality  

  Party 

  Purpose 

  Prospect 

  Payment 

  Profitability 

  Protection 



Character capacity Colateral Conditions Control 

          

Purpose of Loan Copies of social  ownership of asset current position in  applicable banking laws 

  security card   market position   

          

Cistomer track 

record Description of owner,  liquidation value of  customer perform adequate doc.for examine 

  nature operasion, asset     

  product       

Credit rating   

insurance 

coverage competitive climate concistency loan policy  

        with loan request 

          

Presence of 

guarantors   

leases and 

mortgage senstivity cust in  input of an expert on the  

      buss.cycle external factors effect  

          

      labor market condt   

          

      impact of inflation   

      regulation, political   

      environment   



Aspek Penilaian 
 Prinsip Pemberian Kredit 

 Tio”Penilaian kredit sering dilakukan atas prinsip 5C 
yaitu : 
 Character 

○ Penilaian terhadap itikad atau kemauan nasabah untuk memenuhi 
kewajibannya 

○ Informasi diperoleh dari kalangan perbankan, asosiasi perusahaan 

 Capacity 

○ Kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (penyediaan 
dana, membangun proyek/menjalankan usaha, menghasilkan 
produk, menjual produk dan membayar kewajibannya) 

 Capital 

○ Modal usaha yang tersedia dalam perusahaan, karena tidak semua 
kebutuhan dana disediakan oleh bank 

○ Modal sendiri yang disediakan nasabah disebut “Debt to equity ratio” 

 



 Collateral 

○ Agunan / jaminan yang diserahkan peminjam (debitur) kepada 

bank sebagai jaminan atas kredit yang diperolehnya 

○ Dari segi bank agunan ini mencerminkan: 

 Prinsip kehati hatian dari bank 

 Mengantisipasi kemungkinan gagalnya usaha nasabah 

 Mendorong agar nasabah berusaha dengan serius 

 Penggantian biaya bila nasabah tidak memenuhi kewajibannya 

 

 Condition of economy 

○ Karena kredit menyangkut proyeksi ke masa yang akan 

datang maka kondisi perekonimian harus dianalisis a.l.: 

 Kondisi sektor industri terkait 

 Ketergantungan terhadap bahan baku 

 Peraturan pemerintah 

 Kondisi perekonomial regional, nasional dan global 

 Tingkat bunga yang berlaku 

 



 Namun ada ahli yang menambahkan dengan 

1C lagi yaitu “Constrain” 

 

 Constrain merupakan faktor hambatan atau 

rintangan sosial psikologis yang ada pada suatu 

daerah atau wilayah tertentu sehingga suatu 

usaha / proyek sulit untuk dilaksanakan 

 Misal: 

 Pertenakan babi yang direncanakan berlokasi di Aceh 

 Pabrik obat antibiotik  dan vitamin juga 

merencanakan mengolah ganja atau ecstasy 

 



 
 

ASPEK-ASPEK 
PENILAIAN KREDIT 

 
 

1. Yuridis / hukum 

2. Pasar dan Pemasaran 

3. Keuangan 

4. Teknis / operasi 

5. Manajemen 

6. Sosial Ekonomi 

7. Amdal 



 Secara teknis aspek kredit yang dianalisis 
adalah : 
 Aspek Yuridis 

○ Badan Usaha 

○ Perizinan 

 Aspek Pemasaran 
○ Pangsa pasar 

○ Saingan 

 Aspek Teknis 
○ Lokasi 

○ Proses produksi / penjualan 

○ Transportasi 

 Aspek Manajemen 
○ Struktur Organisasi 

○ Sistem dan prosedur 

 



 Aspek Keuangan 

○ Penilaian data keuangan 

○ Ratio analisis keuangan 

 

 Aspek Sosial Ekonomis 

○ Kesempatan kerja 

○ Menggunakan bahan baku lokal / impor 

○ Menghasilkan / menghemat devisa 

○ Penerimaan pajak 

○ Tax Holiday 

○ Subsidi dari pemerintah 

○ Pemerataan Usaha 

○ Dampak Lingkungan 

 



Administrasi dan Pengawasan Kredit 

 

 

 Administrasi merupakan alat dalam pelaksanaan fungsi manajemen 
bank pada umumnya dan khususnya dibidang perkreditan 

 

 Administrasi Kredit merupakan rangkaian kegiatan dan hubungan 
beberapa komponen yang saling terkait satu dengan yang lain, 
yaitu: 
 Software 

 Hardware 

 Brainware (SDM) 

 

 Administrasi kredit merupakan pengelolaan mengenai  pencatatan, 
penyimpanan dokumen dan pembuatan laporan yang berhubungan 
dengan pemberian fasilitas kredit 



 Proses administrasi menghasilkan output berupa sistem informasi 
sebagai umpan balik bagi manajemen suatu bank dalam 
melaksanakan tugasnya secara lengkap 

 

 Dengan demikian fungsi administrasi kredit adalah : 
 Data / informasi bagi manajemen 

 Alat komunikasi antara bank dengan debitur 

 Sebagai instrumen pengawasan kredit 

 Sebagai pertanggungan jawab 

 Sebagai alat bukti bila terjadi sengketa 

 Sumber data untuk laporan berkala 

 

 Tahapan administrasi kredit : 
 Sebelum kredit diberikan 

 Saat proses analisis kredit 

 Saat keputusan kredit 

 Saat pembukaan rekening 

 Saat kredit berjalan 

 Saat pelunasan 

 Saat kredit bermasalah 

 



Pengawasan Kredit 
 

 Pengawasan kredit menjadi sangat penting sebab kredit 
merupakan kekayaan bank yang berisiko tinggi karena asset 
tersebut dikuasai oleh pihak diluar bank 

 

 Pengawasan Kredit dalam Arti Luas 
 Steering Control (Pengawasan sebelum kredit diberikan) 

○ Tingkat kelayakan sektor usaha 

○ Arah Usaha Bank (Missi) 

 Post Control (Pengawsan pada waktu proses berjalan)  
○ Kelengkapan dokumen 

○ Akurasi analisis 

○ Perjanjian dan Pengikatan jaminan 

 Feedback Control (Pengawasan setelah kredit diberikan) 
○ Pengawasan administratif 

○ Pengawasan fisik 

○ Analisis kecenderungan pertumbuhan ekonomi 

 



 Fokus Pengawasan Kredit 
 Melakukan penjagaan (preventif) dan pengamanan (represif) 

atas pengelolaan kekayaan bank kearah portfolio yang baik dan 
effisien serta menghindari terjadinya penyimpangan dengan cara 
mendorong dipatuhinya kebijakan perkreditan yang telah 
ditetapkan oleh manajemen 

 

 Tujuan Pengawasan Kredit 
 Untuk menghindari terjadinya penyelewengan baik dari intern 

maupun ekstern bank 

 Untuk memastikan kebenaran / akurasi data perkreditan 

 Untuk memajukan effisiensi pengelolaan perkreditan 

 Untuk menilai tingkat kepatuhan kepada ketentuan kredit berlaku 

 

 Sasaran Pengawasan 
 Personalia dan organisasi 

 Administrasi dan Keuangan perusahaan 

 Peralatan, proses produksi dan limbah 

 Jaminan kredit  

 



 
 

JENIS PEMBEBANAN  
SUKU BUNGA KREDIT 

 
 

FLATE RATE : 

Suku bunga tetap setiap periode, sehingga jumlah angsuran setiap periode tetap 

sampai pinjaman tersebut lunas.  Perhitungan suku bunga dengan cara mengalikan 

% bunga per periode dikali dengan pinjaman  

SLIDING RATE : 

Suku bunga yang diperhitungkan dengan mengalikan % suku bunga per periode 

dengan sisa pinjaman, sehingga jumlah suku bunga yang dibayar debitur semakin 

menurun, akibatnya angsuran yang dibayarpun menurun jumlahnya  

FLOATING RATE : 

Suku bunga yang diperhitungkan sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan 

yang bersangkutan.  Dalam model ini, suku bunga dapat naik, turun, atau tetap 

setiap periodenya 



 
 

JENIS-JENIS KREDIT 
 
 

KEGUNAAN TUJUAN JANGKA 
WAKTU 

JAMINAN SEKTOR 
USAHA 

• Kredit 
Investasi 

• Kredit Modal 
kerja 

• Kredit 
Produktif 

• Kredit 
konsumtif 

• Kredit 
Perdagangan 

 

• Kredit Jk. 
Pendek 

• Kredit Jk. 
Menengah 

• Kredit jk. 
Panjang 

• Kredit 
dengan 
jaminan 

• Kredit 
tanpa 
jaminan 

• Kredit 
Pertanian 

• Kredit 
Peternakan 

• Kredit 
Pertambangan 

• Kredit Profesi, 
dll 



Pengadaan Jaminan 

 Kredit berjaminan (secured loan) 

Jaminan dapat berupa harta fisik, spt 

persediaan, tanah, gedung mesin, saham 

atau jaminan pembayaran pihak ketiga 

 Kredit tanpa jaminan (unsecured loan) 

Berdasarkan kepercayaan. 



JANGKA WAKTU IKATAN 

 Jangka pendek (kurang dari 1 tahun ) 

digunakan untuk kredit modal kerja, bridging 

loans, bank overdraft. 

 Jangka menengah dan panjang (1-7 

tahun). 

Digunakan untuk investasi, kredit export barang 

modal. 



SEKTOR USAHA 

 Kredit real estate 

 Kredit perdagangan dan industri 

 Kredit perorangan 

 Kredit pertanian 

 Kredit lembaga keuangan 

 Kredit lain-lain 



Berdasarkan status hukum 

debitur 

 Kredit korporasi 

Perusahaan non bank, perusahaan 

perdagangan surat berharga, bank dan 

lembaga keuangan 

 Kredit perorangan /kredit konsumen 

Perorangan yang menerima fasilitas kredit, 

spt. Kredit kendaraan, kartu kredit. 



 
 

KREDIT MACET 
 
 

UNSUR PENYEBAB KREDIT MACET : 

 

•  PIHAK PERBANKAN  

   Kurang teliti 

   Analisis kredit tidak obyektif  

•  PIHAK NASABAH 

   Unsur ketidaksengajaan 

   Unsur kesengajaan  

 



 
 

UPAYA PENYELAMATAN  
KREDIT MACET 

 
 

1. RESCHEDULING 

     a.  Memperpanjang jangka waktu kredit 

     b.  Memperpanjang jangka waktu angsuran  

2. RECONDITIONING 

      a.  Kapitalisasi bunga 

      b.  Penundaan pembayaran bunga 

      c.  Penurunan suku bunga 

      d.  Pembebasan bunga  

3. RESTRUCTURING 

      a.  Menambah jumlah kredit 

      b.  Menambah equity  

4. KOMBINASI 

5. PENYITAAN JAMINAN 



Pembatasan Penyaluran Kredit 

 Batas maksimum pemberian kredit 
(legal lending limit) secara keseluruhan 
atau kepada satu sektor usaha tertentu. 

 Mengurangi risiko terjadinya kredit 
bermasalah. 

 Rasio perbandingan antara jumlah 
deposito dan kredit yang disalurkan 
(loan to deposit ratio / liquid ratio). 

 Pembatasan jumlah maksimum kredit 



Kewajiban pelaporan kredit 

 Jumlah saldo kredit dalam mata uang nasional 
dan asing 

 Sifat masing2 kredit  

 Jangka waktu dan sektor usaha penerima kredit 

 Tingkat kolektibilitas 

 Suku bunga yang dibebankan 

 Lokasi penyebaran kredit 

 Jaminan kredit 

 Jumlah plafond kredit. 



KEBIJAKAN UMUM KREDIT 

 Sasaran yang ingin dicapai 

 Strategi pokok penyaluran kredit 

 Daerah pemasaran 

 Standar mutu kredit dan jaminan yang 

dikehendaki 

 Batas wewenang pemberian kredit. 



SASARAN yang ingin dicapai 

Contoh sasaran yang dicantumkan dan 

kebijakan kredit bank : 

  Peranan bisnis yang ingin dicapai di 

daerah operasi 

 Pangsa pasar 

 Tingkat loans to deposits ratio 

 Pertumbuhan jumlah harga, vol.kredit 

 Tingkat keuntungan. 



STRATEGI PENYALURAN KREDIT 

 Perpaduan kredit (credit mixed) 

 Indikasi likuiditas keuangan yang ingin 

dipertahankan. 

 Jumlah maksimal kredit yang diberikan 



DAERAH PEMASARAN 

Tergantung pada : 

  Jumlah dana yang dikuasai 

 Faktor persaingan 

 Jumlah permintaan kredit dari masing-

masing daerah 

 Kemampuan bank memonitor debitur 



STANDAR MUTU KREDIT & JAMINAN 

 Syarat minimum jaminan kredit. 

 Kebijakan umum standar mutu kredit. 



BATAS WEWENANG PERSETUJUAN KREDIT 

 Penentuan batasan kredit sesuai 

dengan jenjang pejabat yang 

berwenang 

 Rekomendasi kredit dari komite kredit. 

 Batas jumlah kredit yang disetujui 

(dengan atau tanpa jaminan) 



ORGANISASI KREDIT 

 Pemasaran kredit sesuai dengan 
rencana tahunan 

 Penyaringan permintaan kredit, analisa 
kredit 

 Negosiasi dengan calon debitur (jumlah, 
jangka waktu, persyaratan kredit) 

 Proses perjanjian kredit 

 Pengawasan kredit 

 



PENENTUAN SUKU BUNGA 

Dipengaruhi oleh : 

 Elastisitas permintaan produk 

 Biaya total 

 Situasi persaingan pasar 

  derajad risiko dan jangka waktu jatuh tempo 



ELASTISITAS PERMINTAAN 

 Perubahan jumlah permintaan produk 

dengan perubahan harganya 

 Tinggi/rendah elastisitas dipengaruhi 

oleh : kebutuhan, persaingan, tingkat 

pendapatan, tradisi penggunaan produk 



BIAYA TOTAL 

 Terdiri dari biaya tetap dan biaya 

variabel. 

 Biaya total akan mempengaruhi tingkat 

keuntungan perbankan 



ISTILAH PADA KREDIT 

 Commitment fee 
 Biaya yang dikenakan karena debitur belum menarik 

seluruh dana kredit yang disediakan. 

 Preambul 
 Pencantuman nama, alamat perusahaan debitur yang 

mengadakan perjanjian kredit, dan kapan dimana 
perjanjian kredit ditandatangani 

 Representations and warranties 
 Jaminan kebenaran dari debitur mengenai laporan 

keuangan, perusahaan secara hukum, perjanjian 
lainnya 



 Covenants 

 Jaminan debitur selama jangka waktu kredit 

tidak melakukan hal khusus yang 

dicantumkan dalam perjanjian 

○ Affirmative covenants 

 Memuat kesanggupan debitur melakukan hal demi 

kepentingan kreditur 

○ Negative covenants / restrictive clauses 

 Kesanggupan debitur tidak melakukan sesuatu hal 

selama masa perjanjian kredit 



 Event of default 

 Hal yang bilamana terjadi menyebabkan 

debitur dinyatakan tidak memenuhi janji, 

sehingga perjanjian menjadi batal. 

 Debitur wajib membayar sisa saldo kredit 

terhutang. 


