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ABSTRACT 

 

Banking is unique business. They run their business by using people’s money. 

They raise funds from people through saving accounts, time deposits and other 

funding sources. They make direct loans to various entities and also invest in 

securities. Banks seek to earn a positive spread (spread income) between the assets 

in which it invest (loans and securities) and the cost of its funds (saving accounts, 

time deposits and the other resources). In generating spread income, bank face 

several risk, one of them is Credit Risk, which is risk that a borrower or issuer of a 

security will default on its obligation to the bank, so the bank could not refund the 

money their raised. Therefore, in granting loans to various entities, banks have to 

act prudently. Credit risk can be minimized by analyzing the feasibility of loan 

proposal.  

this research aim are to identify factors that influences the decision of credit 

lending for Investment Credit at Bank XYZ. Every general bank before giving their 

credit must analyze their credit applicant, including 6C’s analysis and feasibility 

study.  

Keywords: Investment Credit, 6C’s analysis and feasibility study.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keberadaan bank dalam perekonomian modern mempunyai peran 

yang penting. Bank tidak hanya dibutuhkan oleh individu atau masyarakat 

tetapi juga oleh perusahaan dan pemerintah. Hal tersebut tercermin pada peran 

bank sebagai lembaga intermediasi. Bank menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkan dana kembali dalam bentuk kredit. Dalam proses 

intermediasi, dana yang dikerahkan atau dimobilisasi oleh suatu bank 

selanjutnya akan disalurkan dan diinvestasikan ke sektor-sektor ekonomi yang 

produktif. Kegiatan bank ini tentu saja akan meningkatkan investasi, produksi, 

serta konsumsi barang dan jasa yang berarti akan meningkatkan  kegiatan 

ekonomi suatu negara. 

Peran bank dalam perekonomian berpengaruh dalam dunia usaha. 

Perkembangan dunia usaha yang terdiri dari beragam perusahaan dan sektor 

membutuhkan dana. Kebutuhan dana tersebut dapat disediakan oleh bank 

sebagai lembaga keuangan. Oleh karena itu bank mempunyai kompetensi 

dalam bidang kredit untuk menunjang pertumbuhan kredit yang 

berkesinambungan dan sekaligus menjalankan fungsinya sebagai jasa 

intermediasi keuangan. 
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Kredit timbul karena adanya perbedaan pendapatan dan pengeluaran 

dalam lingkungan masyarakat. Dalam perkembangannya kredit dibutuhkan 

oleh masyarakat dalam rangka untuk mendorong dan melancarkan 

perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang pada tujuan 

akhirnya menaikkan taraf hidup manusia. 

Salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab meningkatnya 

permintaan kredit adalah meningkatnya permintaan dana oleh konsumen 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peningkatan konsumsi barang 

mendorong perusahaan atau produsen semakin berkembang. Permintaan 

kredit yang diajukan oleh masyarakat disebakan adanya pihak yang defisit, 

yaitu pihak yang membutuhkan dana lebih dikarenakan pengeluarannya lebih 

besar dibandingkan pendapatan yang dia terima. 

Pemberian kredit adalah usaha yang dilakukan oleh bank untuk 

memperoleh pendapatan. Kredit adalah aktiva yang sangat penting bagi 

sebuah bank sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang baik agar kredit 

tersebut dapat diminimalkan risikonya. Risiko merupakan suatu kemungkinan 

akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan 

kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan baik. Risiko 

kredit merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur dalam 

memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh bank 

sebagai pihak kreditur. Risiko kredit yang antara lain disebabkan oleh resiko 

usaha yaitu berbagai jenis usaha, masing-masing mempunyai risiko yang 
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berbeda-beda, risiko geografis dari suatu jenis usaha erat kaitannya dengan 

bencana alam, risiko keamanan di mana situasi yang tidak kondusif akan 

menggangu jalannya perusahaan, risiko politik merupakan juga salah satu 

penyebab banyak terjadinya kegagalan kredit dikarenakan ketidakkonsistenan 

kebijakan pemerintah dan ketidakstabilan politik, risiko ketidakpastian 

dikarenakan masa yang akan datang adalah masa yang tidak pasti, dan risiko 

persaingan dimana bank harus benar-benar selektif  dalam memberikan 

kreditnya yaitu hanya memberikan kepada calon-calon debitur / pengusaha 

yang benar-benar dapat memenangkan persaingan atas perusahaan sejenis. 

Risiko merupakan hal yang pasti terjadi dan sulit untuk dihindari 

sehingga bagi sebuah lembaga bisnis seperti misalnya perbankan adalah 

merupakan hal yang penting untuk memikirkan bagaimana mengelola dan 

mengatur risiko tersebut. Melaksanakan pengelolaan kredit berarti 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, dimana dalam hal ini adalah seperti 

mengatur atau mengelola kreditnya dengan perencanaan yang matang. 

Kemudian setelah direncanakan selanjutnya adalah diorganisasikan, agar 

perencanaan tersebut lebih terarah. Organisasi merupakan hal yang penting 

dikarenakan sebagai tempat bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Dengan dilakukannya pengelolaan kredit secara hati-hati maka diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas aset, likuiditas, dan profitabilitas yang tinggi 

akan menunjukan kinerja bank yang tinggi pula. Oleh karena itu maka bank 

sangat membutuhkan seorang analis kredit (credit analyst), yang berfungsi 
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menganalisis permohonan kredit dari berbagai aspek yang terkait untuk 

menilai kelayakan usaha yang akan dibiayai dengan kredit. Manajemen kredit 

merupakan cara untuk mengelola kredit yang baik dimulai dari perencanaan 

jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis 

pemberian kredit, sampai kepada pengendalian dan pengawasan kredit yang 

macet. 

Dalam pemberian kredit terdapat beberapa faktor yang menentukan 

bahwa kredit itu layak disetujui atau tidaknya. Faktor-faktor tersebut adalah 6 

C’s dan studi kelayakan. 6 C’s analisys, yaitu character adalah watak atau 

sifat dari nasabah, capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang 

dimiliki oleh calon nasabah, capacity adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang 

diharapkan, collateral adalah barang-barang yang diserahkan kepada bank 

sebagai jaminan terhadap kredit yang diterimanya, condition of economy 

adalah situasi atau kondisi perekonomian pada suatu saat yang mempengaruhi 

kelancaran perusahaan calon debitur, constraint adalah batasan yang 

memungkinkan pendirian usaha pada tempat tertentu. Studi kelayakan, yaitu 

aspek yuridis adalah penelitian yang meliputi legalitas, aspek pemasaran 

adalah kemampuan perusahaan memasarkan barang produksi atau jasa, aspek 

manajemen adalah kapabilitas dari manajer dan karyawan yang berada di 

usaha tersebut, aspek teknis adalah menilai apakah barang yang diproduksi 

oleh nasabah diproduksi dengan baik sehingga laku dijual dan mendatangkan 

Faktor-Faktor..., Leony Estrelita Agustin , Ak.-Ibs, 2009



5 

 

  

keuntungan, aspek keuangan adalah kemampuan manajer dalam memproyeksi  

cash flow yang menunjukan suatu kondisi yang memungkinkan pengembalian 

pinjaman dengan tepat waktu dan tanpa adanya macet, aspek jaminan adalah 

nilai prakiraan wajar yang ditetapkan oleh bank untuk suatu jaminan, 

AMDAL adalah pengaruh perusahaan terhadap sosial ekonomi masyarakat 

setempat. Faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan oleh bank dikarenakan 

untuk mencegah kredit macet. 

Dengan dasar pemikiran diatas, maka peneliti mempunyai ketertarikan 

untuk meneliti dan mengambil topik mengenai faktor-faktor apa saja yang 

digunakan dalam pemberian keputusan kredit oleh pihak bank XYZ. Karena 

itu, penulis mengambil judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Keputusan Kredit Investasi Di Bank XYZ ”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1.2.1  Identifikasi Masalah 

Dalam menganalisis suatu permohonan kredit terdapat beberapa faktor 

yang harus dipertimbangkan. Faktor-faktor yang berkaitan dengan proses 

analisis kredit pada Bank menentukan apakah suatu kredit layak atau tidaknya 

untuk disetujui. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kredit, antara 

lain: 

• Yuridis adalah penelitian yang meliputi legalitas. 
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• Pemasaran adalah kemampuan perusahaan memasarkan barang produksi 

atau jasa. 

• Manajemen adalah kapabilitas dari manajer dan karyawan yang berada di 

usaha tersebut. 

• Teknis adalah menilai apakah barang yang diproduksi oleh nasabah 

diproduksi dengan baik sehingga laku dijual dan mendatangkan 

keuntungan. 

• Keuangan adalah kemampuan manajer dalam memproyeksi  cash flow 

yang menunjukan suatu kondisi yang memungkinkan pengembalian 

pinjaman dengan tepat waktu dan tanpa adanya macet. 

• Jaminan adalah nilai prakiraan wajar yang ditetapkan oleh bank untuk 

suatu jaminan. 

• AMDAL adalah pengaruh perusahaan terhadap sosial ekonomi 

masyarakat setempat. 

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas. Maka didalam 

penelitian ini peneliti merumuskan masalah apakah Bank XYZ menerapkan 

semua faktor atau cukup beberapa faktor untuk menerima atau menolak 

permohonan kredit calon debitur. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kredit investasi di Bank 

XYZ diperlukan dalam menilai suatu permohonan kredit sebagai bentuk 
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pengendalian kredit, untuk menghindari kredit macet dan untuk 

meminimalisir risiko kredit. 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

• Penelitian ini dilakukan untuk menilai faktor-faktor yang menjadi 

pertimbangan dalam keputusan pemberian kredit pada jenis kredit 

investasi pada Bank XYZ.  

• Penelitian ini dilakukan untuk kredit kecil di Bank XYZ dengan ukuran 

Rp 100 juta s/d Rp 5 miliar dimana merupakan khusus cash loan tidak 

termasuk non cash loan. 

• Penelitian ini dilakukan sebatas data kredit yang bisa diberikan oleh Bank 

XYZ. 

 

1.2.3 Perumusan Masalah 

• Apakah faktor yuridis mempengaruhi keputusan pemberian kredit di 

Bank XYZ? 

• Apakah faktor pemasaran mempengaruhi keputusan pemberian kredit di 

Bank XYZ? 

• Apakah faktor manajemen mempengaruhi keputusan pemberian kredit di 

Bank XYZ? 
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• Apakah faktor Teknis mempengaruhi keputusan pemberian kredit di 

Bank XYZ? 

• Apakah faktor keuangan mempengaruhi keputusan pemberian kredit di 

Bank XYZ? 

• Apakah faktor Jaminan mempengaruhi keputusan pemberian kredit di 

Bank XYZ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

• Mengetahui fungsi yuridis dalam menganalisa keputusan pemberian kredit 

atas permohonan debitur. 

• Mengetahui fungsi pemasaran dalam menganalisa keputusan pemberian 

kredit atas permohonan debitur. 

• Mengetahui fungsi manajemen dalam menganalisa keputusan pemberian 

kredit atas permohonan debitur. 

• Mengetahui fungsi teknis dalam menganalisa keputusan pemberian kredit 

atas permohonan debitur. 

• Mengetahui fungsi keuangan dalam menganalisa keputusan pemberian 

kredit atas permohonan debitur. 

• Mengetahui fungsi jaminan dalam menganalisa keputusan pemberian 

kredit atas permohonan debitur. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1Manfaat Dunia Usaha. 

Membantu para peminjam kredit untuk mengetahui perihal pemberian 

kredit itu dapat disetujui atau tidaknya berdasarkan atas apa dan 

bagaimana prosesnya kredit itu disetujui. 

1.4.2Manfaat Akademik. 

Membantu pembaca memahami hal apakah yang akan mempengaruhi 

persetujuan kredit pada saat pembaca ingin mengajukan permohonan 

kredit. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

 Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

      BAB II   Landasan Pemikiran Teoritis 

 Berisi tentang hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya dan menjadi acuan dalam penulisa skripsi ini, serta 

berisi tentang teori-teori yang terkait dengan yang diteliti atau 

konsep yang sesuai dan melandasi penelitian ini sehingga dapat 

mendukung penelitian yang akan dilakukan. 
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      BAB III Metode Penelitian 

 Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan 

untuk menjawab hipotesis dan data – data yang digunakan 

beserta sumber data. 

      BAB IV  Analisis dan Pembahasan 

 Dalam bab ini akan dilakukan pengujian data dan menguraikan 

hasil – hasil dari analisis data yang telah diperoleh. 

      BAB V Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran 

 Berisi tentang simpulan dan saran dari penelitian ini setelah 

melakukan analisis pada BAB IV. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kredit 

2.1.1 Pengertian Kredit 

Istilah Credit, berasal dari perkataan latin credo yang berarti I Believe, I Trust, 

saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan credo berasal dari kombinasi 

perkataan sansekerta cred  yang berarti kepercayaan (trust) dan perkataan latin do, 

yang berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa latin, kata 

kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi credere dan creditum. Kredit 

berasal dari kata credere (Yunani) yang berarti kepercayaan, atau creditum (Latin) 

yang berarti kepercayaan akan kebenaran (Kellerman, 1971, dalam Muljono, 1993). 

Pengertian kredit menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 

7 Tahun 1992 yaitu penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001,kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan peminjam (debitor) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 

Faktor-Faktor..., Leony Estrelita Agustin , Ak.-Ibs, 2009



12 

 

 

 

2.1.2 Kredit Investasi 

Terdapat banyak jenis kredit yang di tawarkan oleh bank umum untuk 

memfasilitasi kebutuhan debitur yang beraneka ragam. Salah satunya adalah kredit 

investasi, yang biasanya digunakan untuk membiayai suatu proyek. 

Kredit investasi adalah kredit jangka panjang yang diberikan kepada (calon) 

debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka untuk rehabilitasi, 

modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru. 

• Rehabilitasi, yaitu pemulihan kapasitas produksi dalam hal penggantiaan alat-alat 

produksi yang lama dengan yang baru tetapi dengan kapasitas yang sama. 

• Modernisasi, yaitu penggantian alat-alat produksi dengan yang baru dimana 

memiliki kapasitas yang lebih tinggi sehingga menghasilkan produksi yang lebih 

tinggi baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. 

• Perluasan, yaitu penambahan kapasitas produksi seperti penambahan mesin baik 

diikuti maupun tidak diikuti oleh penambahan gedung pabrik. 

• Proyek baru, membangun pabrik dengan alat produksi baru untuk usaha baru. 

Adapun ketentuan-ketentuan calon debitur adalah sebagai berikut, yakni: 

• Mempunyai Feasibility Study 

• Mempunyai izin-izin usaha, misalnya SIUP,TDP, dll 

• Maksimum jangka waktu kredit 15 tahun dan masa tenggang waktu (Grace 

Period) maksimum 4 tahun 
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• Agunan utama adalah usaha yang dibiayai, debitur menyerahkan agunan 

tambahan jika muncul penilaian bank diperlukan 

• Maksimum pembiayaan bank 65% dan Self Financing (SF) 35% 

• Suku bunga kredit 13,5% 

Manfaat Kredit Investasi adalah sebagai berikut: 

• Pencairan langsung dipindahbukukan ke rekening giro. 

• Rencana angsuran telah ditetapkan atas dasar cash flow yang disusun. 

• Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. 

 

2.2 Tujuan Analisis kredit 

Dalam proses persetujuan atau penolakan suatu proposal kredit, analisis kredit 

merupakan hal yang penting dan bahkan paling mendasar. Hal tersebut sesuai dengan 

UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, 

bahwa Bank Umum wajib mempunyai keyakinan dalam memberikan kredit dengan 

menuangkannya dengan melakukan analisis yang mendalam tentang kemampuan 

debitur untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan. 

Disamping itu bahwa resiko kredit bermasalah dapat diminimalisir dengan 

jalan melakukan analisis kredit atas suatu pengajuan kredit secara profesional 

sebelum di putuskan untuk disetujui. Oleh karena itu, dalam proses pimpinan bank 

mengambil keputusan tentang permintaan kredit yang diajukan kepada mereka, 
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analisis kredit menjadi titik sentral. Analisis kredit yang dilakukan dengan baik 

mempunyai sumbangan besar dalam ketepatan pengambilan keputusan. 

Tujuan utama analisis permohonan kredit adalah untuk memperoleh 

keyakinan apakah debitur mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi 

kewajibannya kepada bank secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun 

bunganya,sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Dalam pemberian kredit kepada 

debitur, bank menghadapi resiko, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan 

kepada debitur. 

Dalam menganalisis kredit pertama-tama yang harus diperhatikan adalah 

kemauan dan kemampuan debitur itu memenuhi kewajibannya. 

 

2.3 Prinsip Analisis Kredit 

Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari 

suatu permasalahan kredit. Hal-hal yang perlu dipraktikan dalam penyelesaian kredit 

debitur, terlebih dahulu harus terpenuhinya prinsip 6 C analisis (Veithzal, 2006), 

yaitu sebagai berikut: 

2.3.1 Character 

Adalah keadaan watak atau sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi 

maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter 

ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad debitur untuk 

memenuhi kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan perjanjian yang 

ditetapkan. 
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Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon debitur 

tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain: 

• Meneliti riwayat hidup calon debitur; 

• Meneliti reputasi calon debitur di lingkungan usahanya; 

• Meminta bank to bank information; 

• Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon debitur 

berada. 

2.3.2 Capital 

Adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. 

Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi 

kesungguhan calon debitur dalam menjalankan usahanya dan bank akan 

merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. 

Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung 

jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko 

terhadap gagalnya usaha debitur. Dalam praktik kemampuan capital ini 

dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing, 

yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari kredit yang diminta kepada pihak 

bank. Bentuk dari self-financing ini tidak terlalu harus berupa uang tunai, 

namun juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, mesin-

mesin. 
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2.3.3 Capacity 

Adalah kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya 

guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah 

untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon debitur mampu 

untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (ability to pay) secara 

tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. 

2.3.4 Collateral 

Barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang 

diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui 

sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian 

terhadap jaminan ini meliputi meliputi jenis, lokasi, bukti pemilikan, dan 

status hukumnya. 

Pada hakikatnya bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi 

juga collateral yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi (borgtocht), letter 

of guarantee, letter of comfort, rekomendasi dan avalis. 

Risiko pemberian kredit dapat dikurangi sebagian atau seluruhnya dengan 

meminta collateral yang baik kepada debitur. 

2.3.5 Condition of Economy 

Situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang memengaruhi 

keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya memengaruhi 

kelancaran perusahaan calon debitur.  
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Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal sebagai berikut: 

• Pemasaran 

Kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk 

persaingan, peranan barang subtitusi, dan lain-lain. 

• Teknis produksi 

Perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, cara penjualan dengan 

sistem tunai atau kredit. 

• Peraturan pemerintah  

Kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan, misalnya 

larangan peredaran jenis obat tertentu. 

2.3.6 Constraint 

Batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk 

dilaksanakan pada tempat tertentu, misalkan pendirian suatu usaha pompa 

bensin yang di sekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bara. 

 

2.4 Penyusunan Analisis Kredit 

Dalam menyusun analisis kredit, ada beberapa aspek yang harus diteliti atau 

dianalisis oleh bank,yaitu: (Veithzal, 2006) 
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2.4.1 Aspek Yuridis 

Analisis aspek yuridis berguna untuk melihat apakah suatu badan usaha telah 

sah sebagai badan hukum dan kegiatan usahanya telah sah dalam menjalankan 

usahanya.  

Di dalam aspek yuridis, diberikan beberapa batasan untuk memudahkan 

pelaksanaan penganalisisannya, yaitu melalui penelitian yang meliputi 

legalitas pendirian perusahaan, legalitas usaha, legalitas pengajuan 

permohonan kredit, dan legalitas barang-barang jaminan. 

Legalitas pendirian perusahaan mengenai gambaran apakah pendirian 

perusahaan sudah sah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. 

Legalitas usaha ditujukan kepada legalitas kegiatan debitur. Semua izin yang 

ada harus diteliti kebenaran dan masa berlakunya. 

Legalitas pengajuan permohonan kredit adalah apakah orang yang 

mengajukan permohonan kredit adalah orang yang berhak bertindak atas 

nama perusahaan, dilihat dari ketentuan-ketentuan anggaran dasar perusahaan. 

Legalitas barang jaminan adalah meneliti bukti-bukti pemilikan barang yang 

diajukan sebagai jaminan, meneliti surat kuasa menjaminkan dari pemilik 

barang jaminan dalam hal barang tersebut bukan milik debitur atau 

perusahaan sendiri, dan meneliti status kepemilikan atas jaminan. 
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2.4.2 Aspek Pemasaran 

Hal yang perlu diketahui adalah kemampuan perusahaan memasarkan barang 

produksi atau jasa, hasil usahanya, baik yang sekarang maupun yang 

direncanakan. Dalam hubungan dengan analisa pemasaran ada beberapa 

faktor yang perlu diperhatikan seperti produk atau jasa yang akan dipasarkan, 

penentuan volume atau rencana pemasaran produk, menilai kebijakan dan 

strategi pemasaran yang akan ditempuh oleh debitur, mengadakan penilaian 

terhadap manajemen pemasaran perusahaan debitur, keadaan pemasaran saat 

ini, prospek pemasaran dan target pemasaran. 

2.4.3 Aspek Manajemen 

Penilaian aspek ini harus dapat menentukan tentang kecukupan manajemen 

keterampilan teknis (technical and managerial skill). 

Sasaran analisa aspek manajemen oleh seorang analis kredit minimal meliputi: 

• Reputasi dari manajemen proyek yang akan dibiayai kredit. 

• Organisasi perusahaan calon debitur. 

• Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka pencapaian tujuan 

perusahaan. 

Hasil evaluasi aspek manajemen adalah sampai sejauh mana tingkat 

performance dari manajemen dalam mengelola perusahaannya untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 
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2.4.4 Aspek Teknis 

Lingkup aspek teknis dalam analisis kredit adalah menilai apakah barang yang 

diproduksi debitur dapat dibuat dengan kualitas yang baik dan dengan biaya 

produksi yang rendah sehingga laku dijual dan menguntungkan. 

Secara umum penilaian aspek teknis mencakup hal-hal berikut: 

• Lokasi Usaha 

Secara umum lokasi usaha harus mendukung keberhasilan usaha yang akan 

dilakukan, pemilihan lokasi ini memang sedapat mungkin berorientasi dekat 

dengan pasar , dengan sumber bahan baku, dekat dengan sumber tenaga kerja, 

dekat dengan supplier peralatan, dekat dengan sumber permodalan, perangkat 

komunikasi atau transportasi yang lengkap, terdapat fasilitas-fasilitas 

penunjang yang memadai dan seterusnya. 

• Fasilitas Gedung Bangunan Tempat Usaha 

Fasilitas gedung bangunan tempat usaha harus dapat mengakomodasikan 

segala kegiatan yang akan dilangsungkan  untuk menghasilkan suatu produk 

atau jasa dengan baik. 

• Mesin-mesin yang akan dipakai 

Analis kredit harus dapat mengadakan evaluasi secara teliti mengenai 

kehandalan dari mesin-mesin tersebut dalam rangka menunjang kegiatan 

usaha yang direncanakan dalam menghasilkan suatu barang atau jasa yang 

akan dipasarkan. 
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• Bahan Baku 

Bahan baku juga harus dievaluasi secara teliti apakan kontinuitas dari bahan 

baku dapat dijamin. Karena tanpa bahan baku, perusahaan tidak dapat 

menghasilkan output untuk dijual. 

• Proses Produksi 

Bagaimana proses produksi produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

2.4.5 Aspek Keuangan 

Salah satu faktor penentu kredibilitas calon debitur adalah kondisi dan 

perkembangan keadaaan keuangan perusahaan calon debitur. Kondisi 

keuangan calon debitur mempengaruhi kemampuan mereka melunasi kredit 

yang telah jatuh tempo. Untuk dapat melihat kemampuan calon debitur 

melunasi kredit, bank wajib menganalisis perkembangan kondisi keuangan 

calon debitur pada masa lampau dan prospek kondisi keuangan pada masa 

yang akan datang, minimal selama jangka waktu perjanjian kredit. 

Khusus untuk permohonan kredit investasi, penilaian aspek keuangan dapat 

dilakukakan berdasarkan cash flow dan dapat pula dilakukan dengan cara 

proyeksi discounted cash flow, dimana kelayakan suatu proyek digambarkan 

oleh: 

• Internal Rate of Return (IRR) yang harus lebih besar dari tingkat suku 

bunga yang berlaku bagi jenis kredit yang bersangkutan; 

• Net Present Value (NPV) yang harus positif; dan 
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• Benefit Cost Rasio (BCR) yang harus lebih besar dari 1. 

Untuk dapat melakukan analisis perkembangan kondisi keuangan dan untuk 

mengetahui berbagai informasi yang diharapkan tersebut diatas, maka analis 

kredit memerlukan data berupa laporan keuangan seperti Neraca, Laporan 

laba rugi serta Laporan sumber dan penggunaan dan. 

 

2.4.5.1    Laporan Keuangan 

2.4.5.1.1 Pengertian dan tujuan 

Laporan keuangan adalah suatu ringkasan dari proses akuntansi yaitu seni 

dalam pencatatan, penggolongan dan peringkasan peristiwa dan kejadian 

setidak-tidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara setepat-tepatnya 

dan dengan petunjuk atau dinyatakan dalam uang,  serta penafsiran terhadap 

hal-hal yang timbul dari padanya. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan bertujuan untuk: 

• menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

• memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya yang 

secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa 

lalu. 
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• menunjukan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

 

2.4.5.1.2 Neraca 

Laporan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu yang 

menunjukan jumlah aktiva, utang dan modal dari perusahaan tersebut. 

Susunan Neraca perusahaan secara grafis besarnya adalah sebagai berikut: 

Aktiva:  

• Lancar 

• Tetap 

• Lainnya 

Passiva: 

• Jangka pendek 

• Jangka panjang 

• Modal sendiri (net worth) 

Aktiva lancar adalah aktiva yang dengan mudah dapat diuangkan dalam 

jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

Aktiva lancar terdiri dari: 

• Kas, yaitu uang tunai yang tersedia dan dapat digunakan setiap saat. 

• Bank, yaitu simpanan pada bank dalam rekening giro. 
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• Piutang dagang, yaitu tagihan-tagihan yang muncul dikarenakan 

penjualan kredit. 

• Persediaan barang, yaitu persediaan bahan baku 

• Lainnya, yaitu semua jenis aktiva yang dapat diuangkan dengan segera 

seperti surat-surat berharga yang dapat diuangkan dalam waktu kurang 

dari 1 (satu) tahun. 

Aktiva tetap adalah semua jenis aktiva tahan lama yang digunakan dalam 

perusahaan yang melebihi satu masa pembukuan. 

Aktiva tetap tersebut terdiri dari: 

• Tanah dan bangunan 

• Mesin-mesin pabrik 

• Investasi dan peralatan kantor lainnya 

• Kendaraan, dll. 

Aktiva lainnya adalah semua jenis aktiva yang tidak termasuk dalam aktiva 

lancar dan aktiva tetap, misalnya hak paten, goodwill, biaya pendirian. 

Passiva jangka pendek atau hutang/kewajiban jangka pendek adalah seluruh 

hutang/kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang satu 

tahun. 

Hutang jangka pendek terdiri dari: 

• Hutang dagang karena pembelian barang secara kredit 

• Hutang pajak 
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• Kredit Bank jangka pendek 

• Kredit lainnya 

Passiva jangka panjang adalah hutang/kewajiban yang berjangka waktu 

lebih dari satu tahun, terdiri dari: 

• Kredit investasi 

• Kredit Supplier 

• Kredit-kredit lainnya yang berjangka menengah dan panjang 

Modal sendiri (networth) adalah kekayaan bersiih yang terdiri dari modal 

disetor, cadangan dan sisa laba yang ditahan (tidak dibagikan). 

Modal adalah dana yang disetor oleh pemilik perusahaan atau pemegang 

saham yang diperuntukan sebagai modal. 

Cadangan adalah bagian dari laba yang dipisahkan untuk tujuan-tujuan 

tertentu. Sisa laba yang ditahan adalah laba bersih setelah dikurangi dividen 

yang dibagikan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. 

 

2.4.5.1.3 Laporan Laba/Rugi 

Laporan hasil usaha suatu perusahaan, yang menunjukan jumlah pendapatan 

dan biaya yang dikeluarkan pada suatu periode tertentu. 

Pos-pos dalam laporan laba rugi meliputi: 

- Hasil Penjualan: 

• Penjualan bruto 
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Seluruh penjualan sebelum dikurangi potongan harga. 

• Penjualan bersih 

Penjualan bruto setelah dikurangi potongan harga. 

- Biaya produksi/biaya operasional 

• Bahan mentah/bahan baku 

Seluruh bahan utama yang digunakan dalam proses produksi yang 

dihitung sebagai berikut: 

Persediaan awal + Pembelian – Persediaan akhir. 

• Bahan pembantu 

Seluruh bahan penolong yang digunakan, yang dihitung sebagai 

berikut: 

Persediaan awal + Pembelian – Persediaan akhir. 

• Upah langsung  

Seluruh upah dibayar kepada buruh dengan langsung berkenaan 

dengan proses produksi. 

• Penyusutan 

Penyusutan atas aktiva tetap kecuali tanah 

• Amortitasi 

Penyusutan atas biaya-biaya pendahuluan atau pendirian 

 

 

Faktor-Faktor..., Leony Estrelita Agustin , Ak.-Ibs, 2009



27 

 

 

 

• Biaya penjualan 

Biaya yang berkenan dengan kegiatan penjualan, yaitu: gaji pegawai 

bagian penjualan, biaya representasi, iklan atau biaya promosi 

lainnya. 

• Biaya umum 

Biaya diluar penjualan dan fabrikasi terdiri dari: gaji pegawai staff 

dan pegawai lainnya, sewa gedung kantor, asuransi, iuran, langganan, 

biaya pemeliharaan, kerugian dari penghapusan piutang. 

• Bunga bank  

Biaya bunga yang dibayarkan kepada bank termasuk provisi dan bea 

materai kredit. 

 

- Laba/Rugi Operasional 

Laba/Rugi bersih operasi yaitu selisih yang diperoleh dari penjualan 

bersih dikurangi harga pokok barang yang dijual dan biaya operasional. 

- Laba Bersih sebelum pajak 

Laba bersih operasional ditambah atau dikurangi dengan hasil bersih 

diluar operasional, sebelum dikenakan pajak perseroan. 

- Laba bersih sesudah pajak 

Laba bersih setelah dikenakan pajak perseroan. 
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2.4.5.1.4 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana 

Laporan mengenai dari mana perusahaan memperoleh dana untuk 

membiayai kegiatan usahanya dan untuk apa dana tersebut digunakan pada 

suatu periode tertentu. 

Analisis sumber dan penggunaan dana dimaksudkan untuk mengetahui dari 

mana perusahaan memperoleh dana dan untuk apa dana tersebut digunakan 

dalam suatu periode tertentu. 

Bagi bank, analisis sumber dan penggunaan dana ini sangat penting karena 

dengan ini bank dapat mengetahui: 

• Kebijakan pembelanjaan yang diambil perusahaan pada periode yang 

bersangkutan; 

• Perubahan pos-pos aktiva dan perubahan pada pos-pos utang dan modal 

dalam neraca dapat menunjukan bertambah dan berkurangnya modal 

kerja. 

 

2.4.5.2 Analisis Rasio 

Analisis rasio merupakan analisis mengenai hubungan antara satu pos atau 

grup rekening lain di dalam laporan keuangan debitur. Analisis rasio 

merupakan salah satu dasar untuk mengambil keputusan, yaitu dalam 

hubungannya dengan penelitian keuangan nasabah. Perbandingan rasio untuk 
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beberapa tahun, misalnya tiga tahun, akan menunjukan angka-angka 

perbandingan yang lebih berarti dibandingkan dengan angka rasio satu tahun 

saja. 

Dalam bab ini akan dibahas empat jenis rasio keuangan yang sering 

digunakan oleh perusahaan, yaitu: 

2.4.5.2.1 Rasio Likuiditas 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Dalam hal ini dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan yang likuid adalah perusahaan yang 

dapat memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya yang jatuh 

tempo. 

Rasio yang paling banyak dipakai untuk mengukur likuiditas 

perusahaan adalah Current Ratio, Quick Ratio dan Cash Ratio. 

� Current Ratio 

Ialah hubungan antara total aktiva lancar dengan total utang 

jangka pendek. Rasio ini menunjukan berapa dari setiap rupiah 

aktiva lancar dibiayai oleh hutang jangka pendek atau berapa 

kemampuan aktiva lancar untuk menutup utang jangka pendek. 

 

  

 

 

            Total Aktiva Lancar 

Current Ratio = 

      Total Utang Jangka Pendek 
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� Quick Ratio 

Ialah hubungan antara total aktiva lancar setelah dikurangi 

persediaan atas utang jangka pendek. Rasio ini menunjukan 

berapa rupiah dari aktiva lancar yang segera dapat dicairkan 

untuk membayar setiap rupiah utang jangka pendek tanpa 

menunggu pencairan persediaan. 

 

 

 

� Cash Ratio 

Ialah hubungan antara uang kas dan bank dengan total utang 

jangka pendek. Rasio ini menunjukan  berapa uang yang tersedia 

yang segera dapat digunakan untuk membayar utang jangka 

pendek tanpa menunggu pencairan piutang dan persediaan. 

 

 

 

   

 

 

   

            Total Aktiva Lancar - Persediaan 

Quick Ratio = 

                Total Utang Jangka Pendek 

   Kas + Bank 

Cash Ratio = 

  Total Utang Jangka Pendek 
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2.4.5.2.2 Rasio Leverage/Solvabilitas  

Rasio ini mengukur peranan dana dari luar perusahaan dibandingkan 

dengan total dana pemilik dan dibandingkan dengan total aktiva 

perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan solvable bila aset yang 

dimilikinya lebih besar dari kewajiban-kewajibannya. 

Rasio yang paling banyak digunakan untuk menghitung leverage 

perusahaan adalah Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to Equity 

Ratio (DER). 

� Debt to Asset Ratio (DAR) 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana total assets menjamin seluruh 

utang  

 

 

 

� Debt to Equity Ratio (DER) 

Rasio ini menunjukan sejauh mana Modal Sendiri menjamin 

seluruh utang. Rasio ini juga dapat dibaca sebagai perbandingan 

antara dana pihak luar dengan dana pemilik perusahaan yang 

dimasukkan ke perusahaan. 

 

  

   Total kewajiban 

DAR =                                x 1 kali 

      Total Assets 

   Total kewajiban 

DER =                                x 1 kali 

    Modal Sendiri 
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Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi rasio ini 

maka resiko kreditur semakin besar karena DER yang tinggi 

berarti semakin rendah tingkat keamanan dana yang ditempatkan 

oleh kreditur dalam bisnis tersebut. 

Namun demikian,  untuk memperoleh analisis yang lebih tajam, 

dalam menginterpretasikan rasio ini perlu memerhatikan beberapa 

hal berikut : 

− Sifat atau karakteristik dari industri yang bersangkutan. 

Misalnya bank, leverage-nya akan sangat tinggi karena 

menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan 

dalam bentuk kredit. 

− Sifat dari hutang perusahaan karena setiap hutang memiliki 

sifat yang berbeda-beda. Misalnya hutang pajak, memiliki 

kekuatan “memaksa” yang lebih kuat dibandingkan hutang 

dagang karena hutang pajak adalah hutang yang tidak dapat di 

tunda pembayarannya. 

− Komposisi hutang jangka panjang dengan hutang jangka 

pendek. Bila sebagian besar hutang adalah jangka pendek, 

resiko bisnis adalah lebih kecil dibandingkan bila sebagian 

hutang adalah jangka panjang. Untuk mengetahui 

perbandingan leverage antara hutang jangka panjang dan 
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hutang jangka pendek dapta digunakan rasio long term 

leverage. 

       

 

 

 

2.4.5.2.3 Rasio Aktivitas 

Rasio yang menunjukan kemampuan dan efektivitas manajemen 

dalam mengelola sumber-sumber yang dimilikinya. 

� Asset Turnover 

Menunjukan efektivitas Perseroan dalam menggunakan seluruh 

assetnya guna menghasilkan penjualan. 

  

 

 

� Fixed Asset Turnover 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai 

perputaran aktiva, sering dihitung perputaran aktiva tetap secara 

khusus. Tujuannya adalah untuk mengetahui optimalisasi 

penggunaan aktiva tetap yang untuk industri manufaktur 

merupakan aktiva produktif. 

 

      Kewajiban jangka panjang 

Long Term Leverage =                                                 x 1 kali 

       Modal Sendiri 

           Penjualan Bersih 

Asset Turnover  =                                      x 1 kali 

            Rata-rata aktiva 

                  Penjualan Bersih 

Fixed Asset Turnover  =                                         x 1 kali 

                 Rata-rata aktiva tetap 
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� Account Receivable Turnover 

Menunjukan berapa kali piutang dagang perusahaan berputar 

dalam satu tahun. 

 

 

Dalam rumus ditulis pembilangnya adalah penjualan kredit. Bila 

dalam analisis tidak diperoleh rincian penjualan kredit, 

pendekatan atas rumus tersebut dapat dipergunakan total 

penjualan sebagai gantinya. 

Biasanya rata-rata piutang dagang dihitung dengan 

menjumlahkan piutang dagang awal dan piutang dagang akhir 

kemudian dibagi dua. 

Perputaran piutang dagang dalam bentuk jumlah hari kemudian 

dikenal dengan istilah A/R Collection Period. 

 

 

 

� Inventory Turnover 

Rasio ini menunjukan berapa kali persediaan perusahaan 

berputar dalam setahun. 

 

 

                                      Penjualan  

Perputaran Piutang Dagang =                                        

                           Rata-rata piutang dagang 

                                  365 

A/R Collection Period =                                        

                   Perputaran piutang dagang 

                 Harga pokok penjualan 

Perputaran Persediaan =                                        

                  Rata-rata persediaan 
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Sedangkan rumus perputaran persediaan dalam hari adalah : 

 

 

 

� Account Payable (A/P) Turnover 

Rasio ini menunjukan jumlah perputaran hutang dagang dalam 

setahun. 

 

 

 

Rasio perputaran hutang dagang juga dapat dinyatakan dalam 

hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         365 

Perputaran Persediaan (hari) =                                        

                             Perputaran persediaan 

                           Harga Pokok Penjualan 

Perputaran Hutang Dagang  =                                        

                           Rata-rata Hutang Dagang 

                                      365 

Periode Pembayaran A/P  =                                        

                        Perputaran hutang dagang 
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2.4.5.2.4 Rasio Profitabilitas 

Dengan rasio ini yang ingin diketahui adalah kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Rasio ini mengukur 

kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu. 

 Indikator-indikator yang digunakan adalah sebagai berikut : 

� Gross Profit Margin 

Rasio ini menunjukan berapa persen keuntungan yang dicapai 

dengan menjual produk. Rasio ini hanya berlaku untuk industri 

manufaktur dan industri perdagangan. 

 

 

 

� Operating Profit Margin 

Rasio ini merupakan indikator utama dari resiko bisnis suatu 

perusahaan. Semakin besar rasio ini, semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk menutup biaya operasi dari laba kotor 

penjualan, yang sekaligus juga menunjukan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba operasi. Rasio ini juga 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menekan beban 

operasi yang terjadi. 

 

              Laba kotor – COGS 

Gross Profit Margin =                                    x 100% 

                Penjualan bersih 

                      Laba Operasi 

Operating Profit Margin =       x 100%                        

                      Penjualan bersih 
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� Net Profit Margin 

Rasio ini menunjukan keuntungan bersih yang diperoleh dari 

bisnis (setelah dikurangi biaya-biaya). 

Semakin besar rasio ini, semakin besar kemampuan perusahaan 

untuk menutup beban di luar operasi dan pajak penghasilan, 

yang sekaligus juga menunjukan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba bersih. 

 

 

 

� Return on Investment 

Dari rasio ini dapat diketahui kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dari hasil investasi yang dilakukan seperti 

tercermin dalam aktiva perusahaan. 

 

 

� Return on Equity 

Rasio ini mengukur berapa besar pengembalian yang diperoleh 

pemegang saham atas modal yang dia setorkan untuk bisnis 

tersebut.  

Semakin besar rasio ini, semakin besar kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba dari total modal sendiri. 

              Laba Bersih 

Net Profit  Margin =                                x 100% 

              Penjualan bersih 

                    Laba Bersih 

Return on Investment =                                                   x 100% 

               Total Assets – Intangible Assets 
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2.4.5.3 Model Spread Sheet 

Dalam membuat analisis keuangan, bank menggunakan model spread sheet. 

Tujuan spread sheet adalah : 

• memperoleh informasi keuangan nasabah 

• mempercepat analisis keuangan 

• mempercepat proyeksi hasil keuangan. 

 

2.4.5.4 Analisis Cash Generation 

Diperlukan oleh seorang account officer dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang mendasar mengenai situasi keuangan dari suatu perusahaan 

di masa yang akan datang. Analisis cash generation akan membantu account 

officer untuk mengidentifikasikan pergerakan dana, distribusinya, 

komposisinya, besarnya dan kecukupannya pada  masa lalu. 

Tujuan utamanya adalah untuk menetapkan kemampuan bayar kembali 

pinjaman. 

Mekanisme analisis cash generation adalah dengan menghitung perbedaan 

pada masing-masing rekening neraca dari suatu periode ke periode lainnya 

untuk mendeteksi pergerakan kas. 
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2.4.5.5 Sensitivity Analysis  

Merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengatasi uncertainty risk, 

yaitu pendekatan yang menggunakan beberapa kemungkinan perkiraan cash 

inflow (laba setelah pajak ditambah penyusutan) suatu proyek. Hal ini 

dilakukan dengan dua cara, yaitu menyusun beberapa cash budget dan 

menggunakan simulasi komputer. 

 

2.4.5.6 Test Feasibility  

Dalam membiayai suatu proyek, perlu dilihat apakah proyek yang akan 

dibiayai feasible atau tidak. Dalam proses menganalisa kelayakan proyek kita 

tidak dapat lepas dari masalah time value of money, yang harus 

diperhitungkan didalam menetapkan aliran cash inflow  yang akan diperoleh 

dari investasi di masa yang akan datang. 

Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek 

dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini : 

• Payback Period 

Adalah jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi 

berdasarkan estimasi cash inflow-nya. 

 Cash in Flow = Net Profit After Tax  + Depreciation 

Kelemahan metode payback period ini adalah tidak memasukan faktor 

dalam nilai uang (the time value of money). 
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• Net Present Value (NPV) 

Berbeda dengan metode payback period, metode NPV 

mempertimbangkan the time value of money dalam perhitungannya. 

 NPV = Present value dari cash inflow – Initial Investment (Project Cost) 

• Internal Rate of Return (IRR) 

Adalah suatu discount rate yang menyeimbangkan present value dari cash 

inflow dengan initial investment (project cost) sehingga NPV = 0 (nol). 

IRR merupakan capital budgeting teknik yang paling baik untuk menilai 

proyek secara matematik. 

 

2.4.6    Aspek Jaminan 

Salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam rangka pemberian kredit 

perbankan adalah penyerahan jaminan oleh calon debitur. Jaminan tersebut 

beraneka ragam jenisnya. 

Pada umumnya suatu bank mempunyai patokan bahwa harga (nilai) suatu 

jaminan harus melebihi dari jumlah kredit yang akan disetujui. 

Selain itu perlu dipertimbangkan hal-hal berikut ini : 

• Siapa pemilik barang yang dijaminkan tersebut? Apakah pemohon kredit 

atau bukan pemohon kredit? 

• Di mana letak (lokasi,penyimpanan) barang yang dijaminkan? 
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• Apakah terhadap barang yang dijaminkan dibebani dengan suatu hak lain 

ataukah dalam keadaan sengketa dan sebagainya? 

2.4.6.1 Jaminan Kredit 

• Jaminan Kredit Perbankan 

Jaminan kredit perbankan dapat dibedakan atas: (1) jaminan yang bersifat 

perorangan (jaminan perseorangan); dan (2) jaminan yang bersifat 

kebendaan (jaminan kebendaan). 

• Jaminan Milik Pihak Lain 

Baik dalam hal jaminan itu berupa penyerahan  suatu benda (barang) milik 

pihak lain, maka diperlukan kejelasan secara hukum mengenai penyerahan 

oleh pemilik kepada calon debitur. 

 

2.4.6.2 Penilaian Jaminan 

• Penilaian Jaminan Perorangan 

Mengenai jaminan perorangan diatur dalam ketentuan KUH Perdata. 

Jaminan perorangan disebut pula dengan borgtotch atau penanggung 

utang. Penanggung utang adalah suatu persetujuan dengan seorang pihak 

ketiga guna kepentingan yang berpiutang (bank) mengikatkan diri untuk 

memenuhi perikatan yang berutang (nasabah) ketika pihak yang berutang 

tidak memenuhi kewajibannya. 
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• Penilaian Jaminan Kebendaan 

Jaminan kebendaan adalah suatu pemberian jaminan yang memberikan 

hak kebendaan kepada pemegangnya, yaitu suatu hak yang memberikan 

kekuasaan atas benda yang bersangkutan dan mempertahankannya kepada 

pihak-pihak lain. 

Benda (barang) yang dijadikan sebagai jaminan dapat dibedakan atas : 

1) benda (barang) bergerak; dan 

2) benda (barang) tidak bergerak. 

Suatu benda dapat digolongkan dalam golongan tidak bergerak karena 

sifatnya, tujuan pemakainya, atau ditentukan oleh undang-undang. Dengan 

demikian, yang termasuk benda tidak bergerak misalnya, tanah, mesin 

yang melekat pada pabrik, dan bangunan. Sementara itu yang termasuk 

benda bergerak misalnya kendaraan bermotor, stok barang dagangan, 

peralatan rumah tangga, saham dan sebagainya. 

• Penilaian Ekonomis Jaminan 

Suatu penilaian tentang keuntungan ekonomis yang melekat pada sebuah 

jaminan. 
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2.4.6.3 Penetapan Nilai Jaminan 

Terhadap suatu jaminan yang diserahkan oleh calon debitur atau debitur, perlu 

ditetapkan berapa nilai (harga) perkiraan untuk dipertimbangkan sebagai 

penutup jumlah kredit bank. 

• Ketentuan Undang-undang Perbankan 

Mengingat bahwa jaminan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian 

kredit, maka apabila unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan atas 

kemampuan nasabah mengembalikan utangnya, jaminan hanya berupa 

barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang 

bersangkutan 

• Kebijakan Perbankan mengenai Jaminan 

- Nilai Perkiraan Jaminan 

Berapa nilai perkiraan dari suatu jaminan kredit terkait pada jenis 

jaminan dan hal-hal yang mendukungnya sebagai suatu jaminan kredit 

(legalitas kepemilikan, pemasaran, biaya, dan sebagainya). 

- Persyaratan Perbandingan Jumlah Nilai Jaminan terhadap Jumlah 

Kredit 

Suatu jaminan dimaksudkan untuk dapat menutup pembayaran 

kembali jumlah kredit bank seandainya nasabah ingkar janji di 

kemudian hari. 
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Sering kali dalam praktik perbankan jumlah jaminan itu menjadi 

sepuluh kali jumlah kredit hal ini dikarenakan pertimbangan-

pertimbangan tertentu dari pihak bank, misalnya pemohon kredit 

sudah berumur 60 tahun dan mempunyai banyak anak yang sudah 

dewasa dan masih menggantungkan kehidupannya kepada pemohon 

kredit. 

- Penerapan Nilai Tanah sebagai Jaminan 

Tanah merupakan salah satu jaminan kredit yang paling banyak 

diserahkan calon nasabah atau nasabah kepada pihak bank. Untuk 

menetapkan nilai tanah bank perlu melakukan penilaian-penilaian 

seperti, adanya sertifikat atau tidak, siapa pemilik sah tanah tersebut, 

apakah tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau tidak, apakah 

tanah tersebut mempunyai bangunan, dan apakah tanah tersebut 

mudah diperjualbelikan. 

 

2.4.6.4 Masalah yang Perlu Diperhatikan dalam Penilaian Jaminan 

• Jaminan Utama 

Jaminan utama untuk kredit investasi adalah proyek nasabah yang dibiayai 

dalam rangka kredit investasi seperti tanah berikut bangunan pabrik, hotel, 

perkantoran, toko, mesin-mesin, dan alat-alat produksi, kendaraan. 
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• Jaminan Tambahan 

Jaminan tambahan adalah barang-barang yang diserahkan yang tidak 

termasuk dalam pembiayaan kredit bank. Jaminan tambahan pada 

umumnya berupa barang tidak bergerak, kendaraan bermotor atau jaminan 

pribadi. 

• Besarnya Nilai Jaminan 

Besarnya cover nilai jaminan utama dan tambahan untuk kredit investasi 

adalah 150%. 

 

2.4.7    Aspek Sosial Ekonomi dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) 

Dalam aspek ini yang perlu ditinjau adalah pengaruh perusahaan terhadap 

sosial ekonomi masyarakat setempat pada khususnya dan Indonesia pada 

umumnya. 

Adapun hal – hal yang perlu diperhatikan dalam aspke ini antara lain : 

• Kemungkinan penyerapan tenaga kerja. 

• Apakah proyek tersebut menumbuhkan atau mematikan kehidupan 

perekonomian masyarakat setempat. 

• Apakah proyek tersebut bertentangan atau tidak dengan adat-istiadat dan 

agama masyarakat setempat. 

• Apakah telah mempunyai izin AMDAL dari instansi yang berwenang? 
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2.5 Risiko Kredit 

 Bank konvensional adalah salah satu unit bisnis. Bisnis adalah suatu aktifitas 

yang selalu berhubungan dengan risiko dan return. Eddie Cade menyatakan, bahwa 

definisi risiko berbeda-beda tergantung pada tujuannya. Definisi risiko yang tepat 

dilihat dari sudut pandang Bank adalah, exposure terhadap ketidakpastian 

pendapatan. Sedangkan Philip Best menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara 

financial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Risiko Bank adalah 

keterbukaan terhadap kemungkinan kerugian (exposure to the change of loss). 

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) risiko bisnis bank adalah risiko 

yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara keuangan. 

 Risiko kredit merupakan risiko yang berkaitan dengan kemampuan sebuah 

entitas untuk melunasi utang-utangnya atau dapat juga didefinisikan sebagai suatu 

risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar) dari debitur atas 

kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun 

keduanya. Manajer investasi akan meminimalkan risiko ini dengan menginvestasikan 

minimum 70% pada efek utang dalam kategori layak investasi. 

2.5.1 Risiko Pemberi Pinjaman atas Konsumen 

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 

kepemilikan rumah. Kreditur akan mengenakan suatu suku bunga yang tinggi 
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terhadap konsumen yang beresiko 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. 

2.5.2 Risiko Pemberi Pinjaman atas Bisnis 

Debitur akan menawarkan biaya atau 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 

mempengaruhi 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 rasio 

keuangan menurun. 
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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 

gagal bayar. 

 

2.6 Studi Kelayakan Bisnis 

Dalam melakukan analisis dalam kelayakan suatu bisnis maka dilakukan 

penilaian terhadap beberapa aspek. Dimana dalam melakukan penilaian, bank 

menggunakan alat yang disebut credit scoring dan memberikan penilaian berdasarkan 

kriteria dari aspek tersebut. 

Credit scoring models memungkinkan bank untuk memberikan kredit kepada 

individual walaupun bank sebelumnya tidak pernah berhubungan dengan mereka. 

Dalam hal ini bank akan “memasukan” data calon nasabahnya, antara lain data kredit 

historis calon nasabah, kedalam scoring model untuk memperkirakan kelayakan 

pemberian kredit (creditworthiness). 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

Kredit bank merupakan salah satu cara untuk membantu peningkatan 

perekonomian terutama dalam bidang sektor riil. Kredit juga merupakan tugas 

perbankan dalam menyalurkan dana masyarakat yang mengalami surplus pendanaan 

sehingga bank wajib untuk menjaga dana tersebut untuk dikelola dengan prinsip 

kehati-hatian sehingga dapat meminimalisir risiko. 

Risiko,dapat diminimalisasi dengan cara melakukan analisis atas beberapa 

faktor melalui studi kelayakan. Analisis kredit tersebut bertujuan untuk menilai layak 

atau tidaknya keadaan perusahaan untuk diberikan kredit oleh bank sehingga kredit 

yang diberikan bank dapat menghindari terjadinya kredit yang bermasalah atau gagal 

bayar. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan 

skripsi ini adalah metode deskriptif studi kasus, dimana Bank XYZ adalah 

objek dalam penelitian ini. Adapun alasan dalam memilih metode ini karena 

penulis ingin menjelaskan faktor-faktor didalam keputusan pemberian kredit. 

 Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik varibel yang 

diteliti dalam suatu situasi (Sekaran : 2006). Penelitian deskriptif hanyalah 

memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau 

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi 

(Jalaluddin Rakhmat : 99) 

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, 

serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, 

termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-

pengaruh dari suatu fenomena (Moh.Nazir : 2003). 

Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulakan informasi aktual 

secraa rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau 

Faktor-Faktor..., Leony Estrelita Agustin , Ak.-Ibs, 2009



51 

 

 

 

memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan 

atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi 

masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan 

rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang (Jalaluddin Rahmat) 

 

3.2 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang penerapan faktor-faktor 

keputusan pemberian kredit di dalam praktek perbankan yaitu kantor layanan 

kredit PT. Bank XYZ, Tbk yang berpusat di Jalan Asia Afrika Bandung. 

Objek  yang diteliti dalam penelitian ini merupakan studi kasus dari 

penerapan faktor-faktor didalam keputusan pemberian kredit di PT.Bank 

XYZ. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2009 sampai dengan selesai. 

Studi kasus adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumber 

data (sebanyak mungkin data) yang bisa digunakan untuk meneliti, 

menguraikan, dan menjelaskan secara komperhensif berbagai aspek individu, 

kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis 

(Rachmat Kriyanto : 2006). 

Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara 

mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang kas 

dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas 

diatas akan dijadikan suatu yang bersifat umum (Moh Nazir). 
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3.3 Data yang Akan Dihimpun 

Dalam penelitian ini yang membahas Faktor-faktor yang Menjadi 

Pertimbangan Keputusan Penyaluran Pembiayaan pada bank XYZ, penulis 

menggunakan dua macam tehnik pengumpulan data, yaitu : 

Data primer merupakan data yang mengacu pada informasi yang diperoleh 

langsung dari sumber terkait (pihak bank). Untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan dalam penelitian ini digunakan alat ukur berupa wawancara, dan 

observasi langsung pada Pejabat yang terkait dengan pembiayaan pada Bank 

XYZ. 

Data sekunder berupa penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data 

dengan membaca literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

dengan harapan dapat membantu pelaksanaan penelitian sehingga penulis 

dapat memperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti penulis  

 

3.3.1 Tehnik Pengumpulan Data 

  Langkah-langkah yang di tempuh dalam pengumpulan data : 

 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

  Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dimana 

penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku dan 

literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh landasan teori yang 

mantap dan berguna bagi pembahasan skripsi. 
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 2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu pengumpulan data secara langsung pada bank yang menjadi 

objek dalam pembahasan skripsi ini. 

 Adapun tehnik yang digunakan dalam penelitian lapangan ini 

menggunakan : 

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan 

tanya jawab antara penulis dengan pihak yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini. 

b. Observasi, yaitu mengadakan penelitian untuk memperoleh data 

yang diperlukan secara langsung ke lokasi penelitian. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan penulis untuk mengolah 

data yang diperoleh adalah melalui triangulasi data, yaitu : 

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari dokumen, melalui 

wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. 

2. Data dan informasi tersebut digabungkan secara sistematis, kemudian 

diolah dan dianalisa dengan deskripsi kualitatif. Untuk mencari hubungan 

antara jawaban dengan pertanyaan penelitian. Data yang diperoleh dalam 

penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, kalimat dan 

narasi-narasi. 
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3. Setelah dilakukan wawancara menggunakan alat perekam, data yang 

diperoleh kemudian dicatat ke dalam suatu catatan atau transkip 

wawancara. Dengan menggabungkan hasil observasi dan dokumentasi 

yang didapatkan. 

4. Setelah itu, data dan informasi yang sudah didapatkan diuraikan dari 

hubungan tersebut. Hubungan tersebut merupakan jawaban dari masalah 

penelitian. 

5. Kemudian hasil yang sudah didapatkan disimpulkan agar kesimpulan 

temuan penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain. (Rachmat 

Kriyantono) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang kebijakan sebuah Badan Usaha 

Swasta di bidang perbankan yaitu kantor layanan kredit PT. Bank XYZ yang berpusat 

di Jl.Asia Afrika no.118-120, Bandung-40112. 

 

4.2 Sejarah Singkat PT. XYZ 

PT. XYZ, didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program 

restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Indonesia. Pada bulan 

Juli 1999, empat bank pemerintah dilebur menjadi Bank XYZ. Masing-masing dari 

keempat legacy banks memainkan peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan 

perekonomian Indonesia.  

Segera setelah merger, Bank XYZ melaksanakan proses konsolidasi secara 

menyeluruh. Pada saat itu, Bank XYZ menutup 194 kantor cabang yang saling 

berdekatan dan mengurangi jumlah karyawan, dari jumlah gabungan 26.600 menjadi 

17.620. Brand Bank XYZ diimplementasikan secara sekaligus ke semua jaringan dan 

pada seluruh kegiatan periklanan dan promosi lainnya. 

Satu dari sekian banyak keberhasilan Bank XYZ yang paling signifikan 

adalah keberhasilan dalam menyelesaikan implementasi sistem teknologi baru. 

Sebelumnya Bank XYZ mewarisi 9 core banking system yang berbeda dari keempat 
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bank. Setelah melakukan investasi awal untuk segera mengkonsolidasikan kedalam 

system yang terbaik, Bank XYZ melaksanakan sebuah program tiga tahun, dengan 

nilai US$200 juta, untuk mengganti core banking system Bank XYZ menjadi satu 

sistem yang mempunyai kemampuan untuk mendukung kegiatan consumer banking 

yang sangat agresif. Hari ini, infrastruktur IT Bank XYZ memberikan layanan 

straight-through processing dan interface tunggal pada seluruh nasabah. 

Nasabah korporat Bank XYZ sampai dengan saat ini masih mewakili 

kekuatan utama perekonomian Indonesia. Menurut sektor usahanya, portfolio kredit 

korporasi terdiversifikasi dengan baik, dan secara khusus sangat aktif dalam sektor 

manufaktur Food & Beverage, agrobisnis, konstruksi, kimia dan tekstil. Persetujuan 

dan monitoring kredit dikendalikan dengan proses persetujuan four eyes yang 

terstruktur, dimana keputusan kredit dipisahkan dari kegiatan marketing dari unit 

Bisnis Bank XYZ. 

Sejak berdirinya, Bank XYZ telah bekerja keras untuk menciptakan tim 

manajemen yang kuat dan professional yang bekerja berlandaskan pada prinsip-

prinsip good corporate governance yang telah diakui secara internasional. Bank XYZ 

disupervisi oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Menteri Negara BUMN yang 

dipilih berdasarkan anggota komunitas keuangan yang terpandang. Manajemen 

ekskutif tertinggi adalah Dewan Direksi yang dipimpin oleh Direktur Utama. Dewan 

Direksi Bank XYZ terdiri dari banker dari legacy banks dan juga dari luar yang 

independen dan sangat kompeten. Bank XYZ juga mempunyai fungsi offices of 

compliance, audit dan corporate secretary, dan juga menjadi obyek pemeriksaan 
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rutin dari auditor eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia, BPKP dan BPK 

serta auditor internasional. AsiaMoney magazine memberikan penghargaan atas 

komitmen Bank XYZ atas penerapan GCG dengan memberikan Corporate 

Governance Award untuk katagori Best Overall for Corporate Governance in 

Indonesia dan Best for Disclosure and transparency. 

 

4.3 Struktur Organisasi PT Bank XYZ  

4.3.1 Organisasi 

4.3.1.1 Unit Kerja Pengelola 

- Small Business Group 

Fungsi, tugas, tanggungjawab: 

• Menetapkan target market dan mencari calon debitur yang layak. 

• Membina hubungan dengan debitur 

• Melakukan kunjungan ke debitur (on the spot) 

• Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari debitur 

• Melakukan scoring terhadap (calon) debitur untuk menilai risiko 

debitur 

• Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit 

yang diajukan 
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- Credit Recovery Group (CRG) 

Fungsi, tugas, tanggungjawab: 

• Mengambil langkah-langkah pembinaan dan penyelamatan serta 

penyelesaian terhadap kredit-kredit bermasalah sedini mungkin 

• Mencari bentuk penyelesaian kredit bermasalah 

• Melakukan restrukturisasi dan memastikan bahwa langkah-

langkah proses restrukturisasi kredit telah memenuhi aturan yang 

telah ditetapkan dan berlaku di Bank XYZ 

• Melakukan penagihan kepada debitur melalui penjualan barang 

agunan 

4.3.1.2 Unit Kerja Terlibat 

- Commercial Risk Group 

Fungsi, tugas, tanggungjawab: 

• Mengevaluasi dan melakukan risk assessment terhadap berbagai 

aspek dan setiap proposal kredit 

• Melakukan analisa risiko kredit terhadap permohonan kredit 

terhadap permohonan kredit pada nota analisa 

• Melakukan verifikasi atas hasil scoring yang disampaikan oleh 

Business Unit 
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- Credit Operations Unit 

Fungsi, tugas, tanggungjawab: 

• Melakukan verifikasi dokumen secara formal terhadap pemenuhan 

persyaratan keputusan kredit dan penarikan kredit 

• Melakukan verifikasi terhadap penggunaan kewenangan 

memutuskan kredit oleh pemegang kewenangan memutus kredit 

• Melakukan verifikasi agunan 

• Melaksanakan fungsi administrasi kredit 

- Legal Unit 

Fungsi, tugas, tanggungjawab: 

Memberikan legal opinion dan solusi hukum terkait aspek legal dalam 

pemberian kredit khusus untuk kemenangan memutus kredit.  

- Compliance Audit 

Fungsi, tugas, tanggungjawab: 

Melakukan review kepatuhan terhadap aturan internal dan eksternal 

atas kredit program atau kredit yang diberikan. 

- Audit Group 

Fungsi, tugas, tanggungjawab: 

Menyediakan independent, objective, assurance and consulting 

services untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas 
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operasional bank. Satuan kerja intern membantu organisasi mencapai 

tujuan melalui pendekatan yang sistematis dan konsisten. 

 

4.3.2 Komite Kredit 

4.3.2.1 Pengertian 

• Business Unit 

Unit kerja yang melaksanakan fungsi marketing, relationship 

management berdasarkan target market yang telah ditetapkan serta 

melakukan analisa kredit. 

• Credit Risk Management Unit 

Unit kerja yang melaksanakan fungsi analisa kredit dan risk 

assessment yang independen dan terpisah dari Business Unit. 

• Credit Restructuring Unit 

Unit kerja yang independen dan tidak terlibat dalam pemberian 

kredit kepada debitur yang baru, yang berfungsi mengelola dan 

menangani kredit bermasalah. 

• Four eye Principle 

Prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan kredit yang 

setiap keputusan kredit minimal dilakukan oleh 2 orang pemegang 

kewenangan yang berasal dari Business Unit dan Credit Risk 

Management yang saling independen satu dengan lain. 
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• Flying Team 

Team kantor pusat yang terdiri dari para pejabat pemegang 

kewenangan memutus kredit kategori C1/C2 yang berfungsi 

melakukan pemutusan kredit secara mobile ke seluruh distribution 

chanell kredit di Small Business 

• Komite Kredit 

Suatu komite yang terdiri dari pejabat yang memiliki wewenang 

memutus kredit dan atau memutus resturukturisasi kredit yang 

mewakili fungsi Business Unit, Credit Risk Management Unit atau 

Credit Recovery Unit dengan kewenangan memutus kredit yang 

melekat pada individu yang memiliki kemampuan,kompetensi dan 

integritas. 

• Komite kredit tingkat pertama 

Komite yang memutus kredit di tingkat pertama, minimal terdiri 

dari 2 orang yaitu Business Unit dan Credit Risk Management Unit 

yang melakukan kajian dan pemutusan awal terhadap kelayakan 

pemberian kredit untuk diajukan kepada komite kredit tingkat 

kedua. 

• Komite Kredit tingkat kedua 

Komite yang memutus kredit di tingkat kedua, minimal terdiri dari 

2 orang yaitu Business Unit dan Credit Risk Management Unit 
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yang melakukan kajian dan memberikan keputusan kredit final 

sesuai dengan limit kewenangannya. 

• Recommending Officer 

Pejabat kategori B di Business Unit atau Credit Recovery Unit  dan 

pejabat di Credit Risk Management Unit yang mengusulkan dan 

merekomendasikan serta bertanggung jawab terhadap isi dan 

kelayakan nota analisa serta kredit yang direkomendasikan dengan 

menandatangani nota analisa sebelum diajukan kepada komite 

kredit tingkat kedua (Komite Kredit kategori A). 

4.3.2.2 Oganisasi dan Kewenangan 

• Recomending Comitee 

Lembaga yang terdiri dari RO di Business atau Credit Recovery 

Unit dan RO di Credit Risk Management Unit. 

• Pemutusan Kredit 

Pemberian kredit baru, penambahan limit, perpanjangan jangka 

waktu, perubahan-perubahan kondisi dan persyaratan 

restrukturisasi serta lainnya yang terkait kredit yang diberikan 

sampai dengan kredit selesai. 
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• Wewenang Memutus Kredit 

Wewenang memutus kredit yang diberikan oleh direksi kepada 

individu untuk memutus kredit sesuai batas kewenangan yang 

dimiliki. 

 

4.4 Visi dan Misi PT Bank XYZ 

Visi PT. Bank XYZ adalah: Bank terpercaya pilihan anda. 

Misi PT. Bank XYZ adalah:  

• Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar 

• Mengembangkan sumber daya manusia professional 

• Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder 

• Melaksanakan manajemen terbuka 

• Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan 

 

4.5 Small Business District Center 

Sebuah kantor layanan kredit dimana kemajuan usaha mikro dan kecil 

menjadi fokus dari pelayanan. 

Dimana untuk memberikan kemudahan bagi aktivitas usaha mikro dan kecil 

maka SBDC menyediakan dukungan dengan berbagai layanan pembiayaan yang 

sesuai dengan kebutuhan usaha, untuk keperluan investasi, modal kerja dan 

serbaguna. 
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4.5.1 Fasilitas Pembiayaan Small Business 

4.5.1.1 Kredit Usaha Tunai Small Commercial 

4.5.1.1.1 XYZ Kredit Investasi 

XYZ Kredit Investasi adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk 

membiayai kebutuhan barang modal dalam rangka rehabilitasi, 

modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru dan atau kebutuhan khusus 

terkait investasi. 

Persyaratan: 

• Memenuhi kriteria usaha menengah atau kecil. 

• Dokumen legalitas pemohon, misalnya: KTP, KK, Akte Pendirian 

Perusahaan. 

• Dokumen legalitas usaha, misalnya: NPWP, SIUP, TDP. 

• Menyusun rencana proyek. 

Fitur Kredit: 

• Limit kredit di atas Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 5 Milyar  

• Kredit diberikan dalam valuta Rupiah atau valuta asing  

• Jangka waktu panjang (lebih dari 1 tahun) 
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4.5.1.1.2 XYZ Kredit Modal Kerja 

XYZ Kredit Modal Kerja adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk 

memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan 

atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus seperti untuk membiayai 

inventory/piutang/proyek atau kebutuhan khusus lainnya yang menurut 

evaluasi Bank layak untuk dibiayai. 

Persyaratan:  

• Dokumen legalitas pemohon, misalnya : KTP, KK, Akte Pendirian 

Perusahaan. 

• Dokumen legalitas usaha, misalnya : NPWP, SIUP, TDP. 

• Mengisi formulir permohonan kredit. 

Fitur Kredit:  

• Limit kredit diatas Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 5 Milyar. 

• Kredit dapat diberikan dalam valuta Rupiah atau valuta asing. 

• Jangka waktu sampai dengan maksimal 1 tahun dan dapat 

diperpanjang sesuai kebutuhan. 

• Sifat kredit revolving atau non revolving 
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4.5.1.1.3 XYZ Kredit Agunan Deposito 

XYZ Kredit Agunan Deposito adalah fasilitas kredit dalam valuta rupiah 

atau valuta asing yang diberikan kepada debitur dan calon debitur dengan 

agunan berupa deposito berjangka yang diterbitkan oleh Bank XYZ. 

Persyaratan:  

• Dokumen legalitas pemohon, seperti KTP, KK, Akte Pendirian 

Perusahaan  

• Dokumen legalitas usaha, seperti NPWP, SIUP.  

• Mengisi formulir permohonan kredit.  

Sasaran pembiayaan Kredit Agunan Deposito (KAD) adalah pemilik 

deposito Bank XYZ dalam bentuk badan usaha maupun perorangan. 

Manfaat:  

• Proses cepat dan mudah  

• Pembiayaan dapat berupa valuta Rupiah maupun valuta asing.  

4.5.1.1.4 XYZ Kredit Multiguna Usaha 

XYZ Kredit Multiguna Usaha adalah fasilitas kredit yang diberikan 

kepada pedagang retail atas dasar agunan berupa fixed asset atau kontrak 

sewa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang sudah 

berjalan di sektor perdagangan retail, pembelian/pengadaan (sewa) tempat 

usaha dan refinancing pembelian/pengadaan tempat usaha yang telah 

dibeli nasabah di lokasi tertentu.  
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Persyaratan:  

• Dokumen legalitas pemohon, seperti KTP, KK, Akte Pendirian 

Perusahaan  

• Dokumen legalitas usaha, seperti NPWP, SIUP, TDP  

• Mengisi formulir permohonan kredit  

Sasaran pembiayaan Kredit Multiguna Usaha adalah pedagang retail yang 

berada di lokasi tertentu di kawasan komersial seperti:  

• Pasar tradisional & modern  

• Pusat Niaga/perdagangan/bisnis (mall/plaza/trade center/pusat grosir)  

• Di komplek pertokoan, perkantoran, perumahan  

Fitur Kredit:  

• Limit kredit di atas Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 5 milyar  

• Kredit diberikan dalam valuta Rupiah 

• Jangka waktu kredit maksimal 10 tahun  

4.5.1.1.5 XYZ Kredit Koperasi 

XYZ Kredit Koperasi adalah fasilitas kredit untuk tujuan produktif 

(investasi dan/atau modal kerja) yang diberikan Bank kepada Koperasi 

dan kredit untuk multiguna yang diberikan kepada anggota koperasi secara 

kolektif melalui koperasi.  

Persyaratan:  

• Dokumen legalitas pemohon  
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• Untuk koperasi , telah menjalankan usaha koperasi minimum 2 tahun  

Sasaran pembiayaan Kredit Koperasi XYZ adalah Koperasi Karyawan dan 

Non Koperasi Karyawan baik untuk pembiayaan kepada koperasinya 

maupun kepada anggota koperasinya.  

Fitur Kredit:  

• Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja kepada Koperasi dengan limit 

sesuai kebutuhan koperasi  

• Kredit kepada anggota koperasi dengan limit sesuai kemampuan 

membayar  

• Dapat tanpa agunan  

4.5.1.1.6 XYZ Kredit Wirausahawan 

XYZ Kredit Wirausahawan adalah kredit modal kerja dengan limit di atas 

Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 2 milyar kepada calon pemohon 

perorangan dan atau badan usaha yang memenuhi persyaratan ditetapkan.  

Persyaratan:  

• Dokumen legalitas pemohon  

• Dokumen legalitas usaha seperti SKDU  

• Pengalaman usaha minimal 2 tahun  

Fitur Kredit:  

• Jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang  
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• Suku bunga lebih ringan apabila seluruh transaksi dilakukan di 

rekening giro  

 

4.5.1.2 Kredit Program 

4.5.1.2.1 Kredit Ketahanan Pangan dan Energi 

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi adalah kredit investasi dan atau 

kredit modal kerja yang diberikan kepada petani, peternak, nelayan dan 

pembudidaya ikan, kelompok (tani, peternak, nelayan dan pembudidaya 

ikan) dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung kedelai, ubi 

kayu dan ubi jalar, kacang tanah dan atau sorgum, pengembangan 

budidaya tanaman tebu, peternak sapi potong, ayam buras dan itik, usaha 

penangkapan dan budidaya ikan serta kepada koperasi dalam rangka 

pengadaan pangan berupa gabah, jagung dan kedelai.  

Persyaratan:  

• Dokumen legalitas pemohon  

• Mengisi formulir permohonan kredit  

Sasaran Peneriman KKP-E:  

• Petani/peternak/pekebun/nelayan/pembudidaya ikan yang tergabung 

dalam kelompok tani/kelompok usaha bersama/kelompok 

pembudidaya ikan  
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• Petani/peternak/pekebun/nelayan/pembudidaya ikan sebagai anggota 

koperasi  

• Koperasi Primer dalam rangka pengadaan pangan  

Fitur kredit:  

• Limit kredit maksimal Rp. 25 juta  

• Jangka waktu kredit modal kerja sesuai siklus usaha dan tidak dapat 

diperpanjang dan jangka waktu kredit investasi sesuai siklus usaha dan 

maksimum 5 tahun  

• Suku bunga lebih ringan dari kredit umum karena mendapat subsidi 

dari pemerintah  

 

4.5.1.2.2 Kredit Pengembangan Energi Nabati Revitalisasi Perkebunan 

Kredit Pengembangan Energi Nabati Revitalisasi Perkebunan adalah 

upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, 

peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit 

investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan 

perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan 

dalam pembagunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil.  

Persyaratan: 
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- Syarat perusahaan inti :  

• Memiliki ijin Usaha Perkebunan dan ijin usaha sesuai ketentuan yang 

berlaku (SIUP, IUP, TDP, NPWP dll)  

• Telah berpengalaman dibidang usaha perkebunan  

• Bersedia menjadi avalis (corporate guarantee)  

• Memiliki perjanjian kerjasama dengan koperasi  

• Memenuhi persyaratan bank tekhnis  

• Menyampaikan Feasibility Study  

• Ditetapkan oleh Dirjenbun sebagai Mitra Usaha berdasarkan 

rekomendasi Disbun tingkat I dan tingkat II  

- Syarat Koperasi :  

• Telah berbadan hukum  

• Koperasi dan Pengurus tidak termasuk dalam daftar hitam dan kredit 

bermasalah  

• Memiliki mitra usaha Perusahaan Inti.  

- Syarat Petani anggota Koperasi :  

• Usia minimal 21 tahun atau telah menikah  

• Tidak memiliki tunggakan kredit  

• Merupakan penduduk setempat  

• Terdaftar dalam daftar nominatif yang ditetapkan Bupati/Walikota 
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Fitur Kredit:  

• Komoditi yang dibiayai Kelapa Sawit dan Karet  

• Luas lahan minimal 2 ha, maksimal 4 ha per petani  

• Limit kredit sebesar luas lahan dikalikan satuan biaya per hektar  

• Dana sendiri 0%  

• Jenis kredit adalah Kredit Investasi  

• Suku bunga, setinggi-tingginya LPS + 5%, suku bunga kepada petani 

10%  

• Agunan adalah kebun petani plasma yang dibiayai  

• Pengelolaan kebun plasma 'single management' dengan kebun inti  

• Provisi kredit 0%  

Manfaat:  

• Pembiayaan 100% dari kebutuhan  

• Subsidi suku bunga selama masa pembangunan  

• Bebas biaya provisi  
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4.6 Analisis Kredit 

Bank XYZ melakukan analisis kredit dengan Risk Acceptance Criteria 

menggunakan sebuah sistem sebagai sebuah media untuk memudahkan dalam 

menganalisis calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit. Risk Acceptance 

Criteria yang dilakukan oleh Bank XYZ antara lain adalah analisis terhadap 

Character, Aspek Legal, Aspek Teknis dan Produksi, Aspek Pemasaran,Aspek 

Keuangan dan Collateral. 

 

4.7 Penilaian Faktor-Faktor Analisis Kredit 

Risk Acceptance Criteria yang dilakukan Bank XYZ terdapat 6 faktor yang 

mempengaruhi suatu permohonan kredit diterima atau ditolak, yaitu: 

1. Character 

2. Aspek Legal 

3. Aspek Teknis dan Produksi 

4. Aspek Pemasaran 

5. Aspek Keuangan 

6. Collateral 

Dari keenam faktor diatas, masing-masing memiliki beberapa penilaian yang 

nantinya mempengaruhi hasil dari analisis yang dilakukan Account Officer dalam 

menentukan apakah akan menerima atau menolak permohonan kredit yang diajukan 

oleh nasabah. Penilaian-penilaian tersebut, yaitu: 
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1. Character 

1.1 Data Pemohon 

Data pemohon adalah data informasi debitur yang berisikan data mengenai form 

aplikasi kredit dari debitur, tujuan dan penggunaan kredit, copy KTP yang masih 

berlaku dan dilegalisir, pasphoto pengurus dan susunana pengurus, CV para 

pengurus, copy NPWP, rekomendasi pihak ketiga, penjelasan mengenai hubungan 

dengan bank-bank lain, laporan hasil kunjungan OTS ke lokasi calon debitur, dan 

daftar agunan. 

1.2 Usia 

Penilaian ini dilakukan dengan melihat data KTP yang terlampir dalam 

permohonan kredit agar pihak bank dapat mengetahui usia dari si debitur, apakah 

usia debitur tersebut tergolong kedalam usia produktif atau tidak. 

1.3 Bank to bank information internal bank XYZ 

Prosedur ini dilakukan dengan klarifikasi pada unit-unit kerja internal bank XYZ 

untuk mengetahui informasi rekening, fasilitas kredit yang diperoleh sebelumnya 

(bila ada). 

1.4 Informasi debitur individual (IDI) kepada Bank Indonesia 

� Informasi debitur individual adalah informasi mengenai apakah orang atau 

suatu perusahaan telah mendapat fasilitas kredit atau menjadi debitur di salah 

satu bank dan kolektibilitasnya kreditnya. 

� Bank dapat secara langsung menghubungi Bank Indonesia (direct acess) 

untuk meminta informasi debitur individual melalui credit operation. 
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1.5 Trade checking 

Dilakukan kepada sejumlah supplier, pelanggan, distributor, asosiasi terkait usaha 

debitur dan pihak lain yang dianggap perlu oleh bank. Di samping itu checking 

dapat dilakukan langsung ke lapangan untuk melihat brand image dari produk 

debitur. Pelaksanaan trade checking dilakukan secara taktis dan strategis dimana 

kepada debitur yang telah berhubungan lama dengan bank XYZ dan debitur yang 

telah mempunyai nama besar agar dilakukan lebih hati-hati dan seksama terutama 

hal-hal yang menyangkut reputasi. 

1.6 Referensi 

Informasi yang diperoleh langsung dari debitur bank XYZ atau dari manajemen 

Bank yang menunjukan bahwa calon debitur layak diberikan kredit. 

1.7 Jenis Perusahaan 

Penilaian ini dilakukan dengan cara melihat akte pendirian usaha untuk 

mengetahui jenis badan usaha yang dimiliki oleh debitur, apakah usaha tersebut 

berbentuk usaha perorangan, PT ataupun CV. 

1.8 Lama Berdiri Perusahaan 

Penilaian ini dilakukan untuk melihat apakah usaha yang dimiliki oleh debitur 

merupakan usaha baru atau usaha lama sehingga dapat diketahui kemampuan 

debitur dalam mengelola usahanya. 
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2. Aspek Legal 

2.1 Legalitas Pendirian Perusahaan 

Analisis yang dilakukan berupa pengecekan terhadap perusahaan mengenai akta 

pendirian yang sudah disahkan atau belum sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku. 

2.2 Legalitas usaha 

Analisis mengenai apakah perusahaan mempunyai data perijinan sesuai bidang 

yang berlaku, yaitu: Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP) dari instasi yang berwenang, Izin Usaha Industri (IUI) dan 

Tanda Daftar Industri (TDI), khusus untuk calon debitur yang bergerak dalam 

bidang industri. 

2.3 Legalitas Pemohon 

Analisis mengenai keabsahan identitas dari debitur yang dapat dilihat dari KTP 

dan KK. 

3. Aspek Teknis dan Produksi 

3.1 Lokasi Usaha 

Penilaian ini dilakukan oleh bank agar dapat diketahui seberapa jauh lokasi usaha 

debitur dengan bank. Hal ini penting dilakukan agar bank dapat mengontrol usaha 

debitur dengan mudah. 

3.2 Tempat Usaha 

Penilaian ini dilakukan dengan melihat dari segi luas bangunan, kondisi dari 

bangunan, layout persediaan. 
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3.3 Kontinuitas 

Merupakan sebuah penilaian terhadap pemasok barang dagangan yang menjamin 

kontinuitas pengadaan dan kualitas serta cara memperoleh dan kontinuitas sumber 

bahan bangunan. 

3.4 Kapasitas Mesin 

Penilaian ini dilakukan untuk melihat apakah peralatan kerja yang digunakan 

dapat menunjang aktivitas usaha dan juga melihat keseimbangan kapasitas dari 

rangkaian unit mesin produksi yang ada. 

4. Aspek Pemasaran 

4.1 Produk 

Penilaian ini dilakukan dengan melihat apakah produk dari calon debitur 

merupakan produk yang memiliki nilai tambah dan pasar yang jelas, serta melihat 

apakah produk tersebut memiliki harga yang fluktuatif atau tidak. 

4.2 Market Share atau Pasar yang dituju 

Penilaian ini dilakukan untuk melihat akan adanya potensi usaha setempat yang 

memungkinkan berkembangnya jenis usaha tersebut atau tidak. 

4.3 Prospek 

Dalam hal ini Business unit mempertimbangkan dan melakukan pengkajian 

terhadap pemilihan jenis usaha yang potensial dan mempunyai prospek usaha 

yang baik. 
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4.4 Kondisi Persaingan 

Penilaian ini dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi persaingan dari usaha si 

calon debitur. Apakah usaha dari si calon debitur tersebut memiliki sangat banyak 

pesaing, beberapa pesaing atau sedikit pesaing. 

4.5 Performance Penjualan 3 tahun terakhir 

Penilaian ini dilakukan dengan melihat laporan keuangan nasabah selama 3 tahun 

terakhir ataupun rekening koran yang dimiliki oleh debitur di Bank XYZ 

sehingga dapat diketahui berapa penjualan per tahun dari usaha yang dimiliki 

nasabah. 

5. Aspek Keuangan 

5.1 Kemampuan Keuangan Calon Debitur 

• Saldo tabungan/giro minimal sebesar 3 kali rencana pembayaran kewajiban 

kepada bank per bulan atau EBITDA minimal 2 kali pembayaran kewajiban 

kepada bank per tahun. 

• Sales turn over minimal 5 kali. 

5.2 Data Keuangan 

• Neraca dan perhitungan laba/rugi minimal 2 (dua) tahun terakhir termasuk 

tahun berjalan atau neraca pembuka bagi perusahaan yang baru berdiri. 

• Realisasi aktivitas usaha minimal 6 bulan terakhir (pembelian, produksi dan 

penjualan). 

• Aktivitas rekening minimal 6 bulan. 
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• Rencana biaya dan pendapatan (proyeksi L/R) minimal selama jangka waktu 

kredit. 

6. Collateral 

6.1 Pengertian 

Hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan/atau benda tidak berwujud yang 

diserahkan oleh debitur dan atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada 

bank guna menjamin pelunasan hutang debitur, apabila kredit yang diterimanya 

tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian kredit. 

6.2 Kecukupan agunan 

Kecukupan agunan segmen kredit small business pada prinsipnya di dasarkan 

pada pertimbangan: 

• Keyakinan bank bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya 

berdasarkan kelayakan dan kemampuan keuangan debitur  

• Agunan yang diserahkan debitur dipertimbangkan dapat mencukupi pelunasan 

kewajiban debitur dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya 

tersebut. 

• Agunan yang diterima diutamakan berupa fixed asset (dalam bentuk tanah dan 

bangunan) 
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Tabel 4.1 

Coverage agunan untuk limit kredit s.d Rp. 5 Milyar 

Scoring Non Tanah dan Bangunan Tanah dan Bangunan 

Accept 1 143% 120% 

Accept 2 167% 140% 

Accept 3 200%  165% 

 

Apabila permohonan KI untuk pembiayaan mesin dan atau kendaraan dengan 

porsi pembiayaan lebih besar dari 70% (setinggi-tingginya 85%), hal tersebut 

dimungkinkan sepanjang menyerahkan tambahan agunan berupa tanah dan 

bangunan minimal sebesar 50% dari limit kredit. 
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4.8 Prosedur Pemutusan Kredit Investasi 

Dalam pengambilan keputusan permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah 

terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk dapat menganalisis permohonan 

kredit nasabah agar dapat menghasilkan sebuah keputusan disetujui atau ditolak. 

Gambar 4.1 

Prosedur Pemutusan Kredit Investasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pada bank XYZ dikenal four eye principle merupakan prinsip utama 

pengambilan keputusan kredit yang dilakukan oleh 2 orang pemegang kewenangan 

kredit yaitu Risk Manager dan Pejabat SBDC. Business Unit dan Credit Risk 

Management Unit menyusun nota analisa atas dasar pengkajian secara seksama atau 

data dan informasi permohonan kredit dari calon debitur atau debitur. 

Nota analisa yang telah dikaji harus dievaluasi kelayakannya oleh pengusul atau 

penyusun sebelum diajukan kepada komite kredit tingkat pertama. Pengusul atau 

Nota Analisis Kredit 

Risk Manager SBDC Manager 

Komite Kredit 

Keputusan 
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penyusun nota analisa dalam proses pemutusan kredit adalah pejabat satu tingkat 

dibawah komite kredit tingkat pertama yang berasal dari Business Unit atau Credit 

Recovery Unit dan Risk Management Unit. 

Penyusun nota analisa meneruskan nota analisa asli dan salinannya kepada 

komite kredit tingkat pertama, 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan rapat 

komite kredit tingkat pertama dilakukan. Apabila diperlukan dalam kondisi tertentu, 

penyampaian nota analisa dapat dilakukan lebih cepat dari 3 hari kerja. 

Komite kredit tingkat pertama melakukan kajian dan pemutusan awal terhadap 

kelayakan pemberian kredit untuk diajukan kepada komite kredit tingkat kedua. 

Materi nota analisa wajib dilakukan review kepatuhan dan legal oleh tingkat kantor 

pusat atau tingkat wilayah. Apabila komite kredit tingkat dua memerlukan penjelasan 

lebih lanjut mengenai nota analisa yang diajukan, dapat langsung menghubungi 

anggota komite kredit tingkat pertama. Komite kredit tingkat kedua mengambil 

keputusan final atau suatu usulan (nota analisa) yang diajukan oleh komite kredit 

tingkat pertama dalam rapat komite yang terjadwal. 

Nota analisis kredit adalah sebuah media untuk mengusulkan dan menganalisa 

permohonan kredit (baru, tambahan, perpanjangan) dari debitur/calon debitur untuk 

mendapatkan persetujuan dari komite kredit sesuai dengan kewenangannya. Secara 

umum isi dan susunan NAK, meliputi informasi debitur dan group, fasilitas debitur 

dan group (baru, tambahan, perpanjangan), agunan, covenant, tujuan proposal, 

analisis kredit (analisis kuantitatif, analisis kualitatif, perhitungan kebutuhan kredit), 

payment/track record, analisa agunan, risiko, dan rekomendasi. 
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Nota analisis kredit terdiri atas: 

• Nota analisis kredit untuk limit s.d 2 milyar (Kredit baru, perubahan limit, 

perubahan syarat dan ketentuan lainnya). 

• Nota analisis kredit untuk limit s.d Rp 2 milyar (perpanjangan). 

• Nota analisis kredit untuk limit diatas Rp. 2 Milyar. 

Setelah nota analisis kredit dianalisis, maka dilakukan credit scoring dengan 

SME scoring system (SMESS). SMESS adalah scoring tools yang digunakan dalam 

proses analisa kredit small business untuk limit sampai dengan Rp. 5 Milyar. SME 

scoring system akan mengeluarkan response dan menampilkan response, yang terdiri 

dari: 

• Overall system decision, yaitu accept atau decline 

• Score result, yaitu: 

1. Green, yellow atau orange 

2. Dark green, green,yellow atau orange untuk kredit dengan limit tertentu yang 

termasuk High Line 

3. Credit proposal indicator 

4. Rules reason code, yaitu jenis-jenis policy rules yang dilanggar 

Berdasarkan respon SME Scoring System (SMESS) dalam tahap initial scoring 

tersebut, selanjutnya Relationship Manager menindaklanjutinya 
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Tabel 4.2 

Tindak Lanjut untuk permohonan kredit Low Line (limit s.d 100 juta) 

Overall system decision 

(Scoring) 

Tindak Lanjut 

Accept • RM meminta Credit Operations 

untuk melakukan checking IDI 

(Informasi Debitur Individual) 

Bank Indonesia dan penilaian 

agunan. 

• Khusus untuk permohonan kredit 

dibawah 100 juta yang dijamin 

dengan agunan berupa tanah dan 

bangunan, nilai agunan dapat 

ditetapkan oleh RM berdasarkan 

NJOP. 

Decline Permohonan kredit langsung ditolak dan 

selanjutnya RM membuat surat 

penolakan kredit dan mengirimkannya 

kepada calon debitur 

 

Tabel 4.3 

Tindak Lanjut untuk permohonan kredit High Line (diatas 100 juta) 

Overall system decision 

(Scoring) 

Tindak Lanjut 

Accept RM meminta Credit Operations untuk 

melakukan checking IDI (Informasi 

Debitur Individual) Bank Indonesia dan 

penilaian agunan. 

Decline Permohonan kredit langsung ditolak dan 

selanjutnya RM membuat surat 

penolakan kredit dan mengirimkannya 

kepada calon debitur 
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Tabel 4.4 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemberian kredit 

 

1. Character Accept Decline 

1.1 Data Pemohon Kelengkapan data 

pemohon berupa KTP, 

NPWP, CV para 

pengurus dan form 

aplikasi kredit 

Data pemohon yang 

tidak lengkap atau 

ketidakabsahan dari 

data pemohon 

1.2 Usia Usia debitur merupakan 

usia yang produktif 

yaitu 21 tahun atau 

telah memiliki KTP s.d 

60 tahun 

Usia debitur yang tidak 

produktif yaitu diatas 60 

tahun 

1.3 Bank to bank 

information 

internal bank 

XYZ 

 

Debitur tidak 

mempunyai tunggakan 

kartu kredit di bank lain 

dan performance kredit 

sebelumnya di bank lain 

tergolong kategori tidak 

bermasalah. 

Debitur mempunyai 

tunggakan kartu kredit 

di bank lain dan 

performance kredit 

sebelumnya di bank lain 

tergolong kategori 

bermasalah. 
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1. Character Accept Decline 

1.4 IDI Jika hasil pemeriksaan 

BI checking dalam 

kategori lancar dan 

debitur tidak masuk 

dalam Daftar Hitam 

Nasional. 

Jika hasil pemeriksaan 

BI checking dalam 

kategori DPK, Kurang 

Lancar, Diragukan, 

Macet dan debitur 

masuk dalam Daftar 

Hitam Nasional. 

1.5 Trade Checking Produk debitur 

memiliki Brand Image 

yang baik di lingkungan 

masyarakat. 

Produk debitur memiliki 

Brand Image yang 

buruk di lingkungan 

masyarakat. 

1.6 Referensi Informasi dari manajer 

bank bahwa calon 

debitur layak diberikan 

kredit. 

Informasi dari manajer 

bank yang menyatakan 

bahwa calon debitur 

tidak layak diberikan 

kredit. 
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1. Character Accept Decline 

1.7 Jenis Perusahaan Masing-masing badan 

usaha telah sesuai 

dengan UU yang 

berlaku. 

Masing-masing badan 

usaha tidak sesuai 

dengan UU yang 

berlaku. 

1.8 Lama Berdiri 

Perusahaan 

Perusahaan telah 

berdiri minimal 2 

tahun. 

Perusahaan berdiri 

kurang dari 2 tahun. 

2. Aspek Legal Accept Decline 

2.1 Legalitas 

Pendirian Usaha 

Akta pendirian sudah 

disahkan sesuai dengan 

UU. 

Akta pendirian belum 

disahkan sesuai dengan 

UU.  

2.2 Legalitas Usaha Memiliki data perijinan 

berupa SIUP, TDP, 

IUI, TDI. 

Tidak memiliki data 

perijinan berupa SIUP, 

TDP, IUI, TDI. 
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2. Aspek Legal Accept Decline 

2.3 Legalitas 

Pemohon 

Kelengkapan dokumen 

legalitas pemohon. 

Ketidaklengkapan 

dokumen legalitas 

pemohon. 

3. Aspek Teknis dan 

Produksi 

Accept Decline 

3.1 Lokasi Usaha Lokasi usaha berada 

dalam radius < 75 km 

dari bank. 

Lokasi usaha berada 

dalam radius > 75 km 

dari bank. 

3.2 Tempat Usaha Luas dan kondisi 

bangunan yang baik 

serta kondisi sarana dan 

prasarana yang 

menunjang disertai 

kejelasan status 

kepemilikan. 

Luas dan kondisi  

bangunan yang kurang 

baik serta kondisi 

sarana dan prasarana 

yang tidak menunjang 

dan ketidakjelasan 

status kepemilikan. 
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3. Aspek Teknis dan 

Produksi 

Accept Decline 

3.3 Kontinuitas Kemudahan dan 

kelancaran kontinuitas 

debitur dalam memasok 

bahan baku untuk 

usahanya. 

Kesulitan dan 

kontinuitas yang tidak 

lancar bagi debitur 

dalam memasok bahan 

baku untuk usahanya. 

3.4 Kapasitas Mesin Peralatan kerja yang 

digunakan menunjang 

aktivitas produksi. 

Peralatan kerja yang 

digunakan tidak 

menunjang aktivitas 

produksi.  

4. Aspek Pemasaran Accept Decline 

4.1 Produk Memiliki nilai tambah 

dan harga yang tidak 

fluktuatif. 

Tidak memiliki nilai 

tambah dan harga yang 

fluktuatif. 

4.2 Market Share 

atau Pasar 

yang dituju 

 

Jika pasar yang dituju 

memungkinkan adanya 

perkembangan usaha. 

Jika pasar yang dituju 

tidak memungkinkan 

adanya perkembangan 

usaha. 
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4. Aspek Pemasaran Accept Decline 

4.3 Prospek Usaha debitur 

mengalami 

pertumbuhan yang 

pesat. 

Pertumbuhan usaha 

debitur mengalami 

penurunan. 

4.4 Kondisi 

Persaingan  

Usaha calon debitur 

memiliki sedikit 

pesaing. 

Usaha calon debitur 

memiliki sangat banyak 

pesaing. 

4.5 Performance 

Penjualan 3 tahun 

terakhir 

 

Penjualan mengalami 

peningkatan dari tahun 

ke tahun. 

Penjualan mengalami 

penurunan dari tahun ke 

tahun. 

5. Aspek Keuangan Accept Decline 

 5.1 Kemampuan 

keuangan calon 

debitur 

Saldo tabungan/giro 

minimal sebesar 3 kali 

rencana pembayaran 

kewajiban kepada bank 

per bulan. Sales turn 

over minimal 5 kali. 

Saldo tabungan/giro 

kurang dari 3 kali 

rencana pembayaran 

kewajiban kepada bank 

per bulan. Sales turn 

over kurang dari 5 kali. 
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5. Aspek Keuangan Accept Decline 

 5.2 Data 

Keuangan 

 

Neraca dan perhitungan 

laba/rugi minimal 2 

(dua) tahun terakhir. 

Realisasi aktivitas usaha 

minimal 6 bulan 

terakhir. 

Aktivitas rekening 

minimal 6 bulan. 

Neraca dan perhitungan 

laba/rugi kurang dari 2 

(dua) tahun terakhir. 

Realisasi aktivitas usaha 

kurang dari 6 bulan 

terakhir. 

Aktivitas rekening 

kurang 6 bulan. 

6. Collateral  Accept Decline 

6.1 Kecukupan 

Agunan 

Agunan yang 

diserahkan debitur 

dipertimbangkan dapat 

mencukupi pelunasan 

kewajiban debitur 

dalam hal debitur tidak 

mampu memenuhi 

kewajibannya tersebut. 

 

Agunan yang 

diserahkan debitur 

dipertimbangkan dapat 

mencukupi pelunasan 

kewajiban debitur 

dalam hal debitur tidak 

mampu memenuhi 

kewajibannya tersebut. 
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4.9 Prosedur Persetujuan Kredit Investasi 

Persetujuan kredit adalah merupakan keputusan dari bank untuk menyetujui 

sebagian atau seluruh permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah. Dan untuk 

melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan, maka pihak bank 

melakukan beberapa prosedur.  

Gambar 4.2 

Prosedur persetujuan Kredit Investasi yang dilakukan oleh pihak bank 

 Initiation Verification Analysis Credit 

Approval 

LegaL 

Document 

Debitur 

 

 

 

     

Business 

Unit 

 

 

 

     

 

 

 

Submit 

permohona 

kredit + 

dokumen 

pendukung 

Sales & 

Marketing 

Verifikasi 

dokumen 

Meneliti 

permohon

an  kredit 

Menerima 

penolakan 
kredit 

Akhir proses 

- 

+ 

Menyusun 

Nota 

Analisis 

Evaluasi 

kelayakan 

kredit 

Pemutusan 

awal 

Pemutusan 

akhir 

Nasabah dan 

Business Unit 

melakukan 

penandatanganan 

PK 
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Beradasarkan gambar diatas dapat dijelaskan: 

4.9.1  Inisiator produk, dalam hal ini business unit terlebih dahulu melakukan kajian 

secara menyeluruh atas produk yang di usulkan.  Inisiator produk menyiapkan hasil 

kajian produk dengan melibatkan unit-unit kerja dengan tahapan kegiatan sebagai 

berikut: 

• Konsep produk dikirim oleh business unit kepada unit kerja terkait untuk 

dimintakan tanggapan dan masukan yang terkait dengan proses 

identifikasi dan penilaian 8 jenis risiko yang relevan dengan produk yang 

diusulkan. 

• Atas dasar review dari unit kerja terkait, business unit melakukan up 

dating konsep produk 

4.9.2 Atas produk yang telah direview,bussines unit dapat melakukan presentasi 

untuk memperoleh persetujuan secara prinsip atas produk yang akan 

dipasarkan. 

4.9.3 Setelah ketentuan produk perkreditan di tandatangani direksi, credit risk & 

policy Group akan mengirimkan kembali kepada business unit untuk 

diregistrasi dan didistribusikan. 

4.9.4 Setelah produk berjalan, business unit sebagai inisiator wajib melakukan 

monitoring dan evaluasi atas kinerja produk tersebut . 
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4.9.5 Bilamana hasil kajian atas produk tersebut tidak feasible, maka business unit 

wajib mengusulkan kepada direktur risk management dan direktur bidang 

untuk menghentikan produk tersebut. 

4.9.6 Proses penyusunan konsep produk perkreditan secara umum mengacu 

penerbitan surat edaran (SE) dan ketentuan tentang pengelolaan risiko produk  

yang masih berlaku. 

4.9.7 Perjanjian Kredit 

Merupakan perikatan pinjam meminjam uang secara tertulis antara bank 

(sebagai kreditur) dan pihak lain (sebagai debitur/nasabah) yang mengatur hak 

dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya pinjam meminjam uang. 

Format perjanjian kredit 

Sebagai pedoman untuk penyusunan perjanjian kredit, dalam setiap perjanjian 

kredit minimal format perjanjiannya memuat materi sebagai berikut : 

4.9.7.1 Judul perjanjian kredit  

Pada judul perjanjian kredit dicantumkan fasilitas kredit yang 

diberikan kepada debitur misalnya “Perjanjian Kredit Investasi”. 

4.9.7.2 Nomor dan Tanggal 

Pada perjanjian kredit dicantumkan nomor dan tanggal dari perjanjian 

kredit yang ditandatangani. 
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4.9.7.3 Pembukaan  

Merupakan awal suatu akta sebelum komparisi, dimana untuk 

perjanjian kredit dibawah tangan memberikan penjelasan tentang 

tempat dan tanggal ditandatanganinya perjanjian tersebut. 

4.9.7.4 Komparisi 

Bagian dari perjanjian yang berisi keterangan mengenai identitas dan 

kewenangan bertindak dari para pihak yang menandatangani 

perjanjian. 

4.9.7.5 Premise 

Merupakan pengantar perjanjian kredit yang menunjukan maksud 

utama dari para pihak dan mengapa perjanjian kredit itu dibuat. 

4.9.7.6 Isi perjanjian 

Mencakup ketentuan dan persyaratan yang merupakan kehendak para 

pihak mengenai hak dan kewajibannya. 

4.9.7.7 Penutup 

Pada penutup dicantumkan perihal jumlah atau rangkap perjanjian 

kredit yang dibuat yang masing-masing mengikat dan mempunyai 

kekuatan hukum yang sama dengan bermeterai cukup dan 

ditandatangani oleh para pihak atau yang mewakili. 
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4.9.7.8 Lampiran 

Merupakan lampiran dari perjanjian yang berisi detail 

pelaksanaan/penjelasan atas klausul perjanjian dan dinyatakan sebagai 

suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemberian Kredit Investasi di Bank XYZ maka dapat 

disimpulkan: 

1. Dalam pemberian kreditnya Bank XYZ telah melakukan analisis kredit yang 

mencakup prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat, yaitu prinsip 6C dan 

juga telah melakukan semacam studi kelayakan atas berbagai aspek. 

2. Berdasarkan analisis faktor-faktor tersebut dapat dilihat bahwa tidak semua 

aspek digunakan oleh Bank XYZ dan setiap aspek mempunyai fungsi di 

dalam menganalisa keputusan pe mberian kredit atas permohonan debitur. 

3. Berdasarkan analisis faktor-faktor tersebut dan dengan memperhatikan 

analisis risikonya melalui analisis kredit dengan Risk Acceptance Criteria dan 

juga telah memiliki sebuah sistem sebagai sebuah media untuk memudahkan 

dalam menganalisis calon debitur yang mengajukan permohonan kredit. Maka 

hal tersebut sudah dapat menjadi dasar bagi Bank XYZ untuk menyetujui atau 

menolak permohonan kredit. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian ini penulis ingin memberikan saran-saran yang 

ditunjukkan kepada pihak lain yang ingin melakukan penelitian di masa yang 

akan datang. 

Saran kepada penelitian selanjutnya: 

1. Memasukkan unsur-unsur eksternal seperti risiko bunga (perubahan suku 

bunga pinjaman) dan risiko pasar (krisis ekonomi) , lingkungan strategik, 

aspek budaya, dan juga peraturan pemerintah dalam melakukan analisis 

kredit. 

2. Melakukan penelitian dengan jangka waktu yang lebih panjang untuk 

melakukan observasi ke petugas analisis kredit bank dan juga melakukan 

observasi  ke nasabah yang mengajukan kredit secara langsung. 
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