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Abstract 

 

The objectives of this research are to identify factors that influences the 

decision of credit lending for small and medium enterprise at Bank X. According 

to the current regulation in Indonesia, every comercial bank before giving their 

credit must analyze their credit applicant, including 5C, 7P, and 3R. Bank X use 

SUKA in doing their credit analysis, which include Eligibility Criteria, 

Parameters & Collateral. Those factors basically include the principles of credit 

lending, which are 5C, 7P, and 3 R. 

 

Keywords: credit, SUKA, Eligibility Criteria, Parameters, Collateral 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia selama ini 

mendapat perhatian serius dari Pemerintah, karena kelompok unit usaha tersebut 

menyumbang sangat banyak lapangan kerja dan menjadi salah satu sumber 

penting bagi penciptaan pendapatan. Pada kenyataannya UKM telah terbukti 

secara efektif dan populer dalam upaya mengatasi kemiskinan ( Muhammad 

Yunnus dan Alan Jolis, 2003). Selain itu, berdasarkan studi empiris yang 

dilakukan oleh Swasono (2001) UKM merupakan jenis usaha yang tahan 

menghadapi krisis moneter. Karena fungsinya sangat penting bagi pertumbuhan 

perekonomian nasional, untuk itu Pemerintah mendukung sektor perbankan di 

Indonesia agar memberikan kredit kepada sektor UKM. Pemberian kredit tersebut 

diharapkan sektor UKM dapat tumbuh dengan baik yang selanjutnya dapat 

meningkatkan perekonomian nasional secara keseluruhan. 

Setiap sektor UKM, pada umumnya membutuhkan modal untuk 

menjalankan serta mengembangkan usahanya. Sabirin (2001) menjelaskan bahwa 

untuk memberdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah atau sektor UKM 

adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau. Di 

Indonesia sendiri kondisi UKM umumnya mengalami kesulitan dalam 

permodalan. Hal tersebut diakibatkan karena para pelaku usaha selalu dihadapkan 

pada syarat-syarat tertentu yang diajukan oleh pihak bank dalam mengajukan 
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kredit. Salah satu syarat yang diajukan oleh bank adalah adanya agunan dari 

nasabah yang gunanya menjamin agar kredit tersebut aman. Agunan kredit bank 

berfungsi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet dan kegagalan 

kredit. Kekhawatiran pihak perbankan ini mengakibatkan rendahnya kucuran dana 

untuk kredit UKM.  

Karena persyaratan yang diajukan Bank dalam pemberian kredit tidak 

dapat dipenuhi oleh UKM banyak usaha UKM yang tidak berkembang. Salah satu 

usaha untuk meningkatkan akses kredit bagi UKM ke perbankan mendapatkan 

perhatian dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Upaya yang dilakukan Bank 

Indonesia untuk meningkatkan akses kredit perbankan ke sektor UKM adalah 

dengan memfasilitasi pembentukan penjaminan kredit.  

Secara umum syarat-syarat yang ditentukan oleh Perbankan di Indonesia 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1992 tentang perbankan dalam hal mengenai 

pemberian kredit yaitu “sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan 

penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana 

prospek usaha dari nasabah debitur”. Analisis untuk kredit kepada sektor UKM 

hampir sama yaitu mencakup prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral 

dan Condition) dan juga prinsip 7P (Personality, Party, Purpose, Prospect, 

Payment, Profitability, Protection). Namun dalam pengambilan kebijakan 

pemberian kredit di setiap bank hampir dapat dipastikan berbeda antara satu bank 

dengan bank yang lainnya. Hal ini tergantung pada kebijakan kredit bank yang 

bersangkutan yang telah ditetapkan sebelumnya.  Karena perbedaan itulah peneliti 
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tertarik untuk meneliti faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi pemberian 

kredit pada sektor UKM pada Bank X. 

Pada umumnya saat melakukan analisis kredit antara bank yang satu 

dengan bank yang lainnya terdapat perbedaan mengenai kebijakan dan 

prosedurnya. Berdasarkan alasan di atas, peneliti ingin menyusun penelitian yang 

berjudul “ANALISIS PENILAIAN FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PEMBERIAN KREDIT PADA SEKTOR UKM PADA 

BANK X”.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Bank adalah lembaga yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali terutama dalam bentuk 

kredit. Faktor utama bagi sebuah bank agar dapat berkembang adalah kepercayaan 

dari masyarakat. Masyarakat dalam menempatkan dananya di suatu bank terlebih 

dahulu memiliki kepercayaan bahwa dananya akan dikelola secara aman dan 

menguntungkan. Untuk itulah setiap bank wajib mengelola dananya dengan penuh 

kehati-hatian, termasuk dalam pemberian kredit. Dalam memutuskan persetujuan 

pemberian kredit, setiap bank memiliki kebijakan tersendiri. Kebijakan-kebijakan 

tersebut harus dipatuhi oleh  pejabat kredit dalam menganalisis nasabahnya. 

Dalam melakukan analisis kredit, pejabat kredit harus mengikuti sepenuhnya 

prosedur dan standar yang telah ditetapkan oleh bank. 

Biasanya setiap bank memiliki kebijakan dan prosedur tersendiri dalam 

menganalisis calon nasabahnya. Dalam hal ini , Bank X dalam melakukan analisis 
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telah menerapkan kebijakan dan prosedur tersendiri. Namun patut dikaji apakah 

kebijakan dan prosedur tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam 

pemberian kredit dan apakah kebijakan dan prosedur tersebut telah mampu 

menganalisis nasabahnya secara baik sehingga risiko gagal bayar dapat dihindari. 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan kepada penilaian 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit yang dilakukan oleh pejabat 

kredit  Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) di dalam Bank X. Dalam melakukan 

analisis tersebut peneliti menganalisis faktor – faktor penilaian yang 

mempengaruhi suatu permohonan kredit terbagi atas tiga penilaian penting, yaitu : 

1. Eligibility Criteria 

2. Parameters 

3. Collateral 

1.4 Perumusan Masalah 

Sebelum melakukan pemberian kredit kepada nasabah, bank harus 

memperhatikan faktor-faktor yang mendukung dalam pelunasan kredit. Untuk itu 

dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah penelitian dengan rumusan 

faktor-faktor apa saja mempengaruhi layak atau tidaknya pemberian kredit kepada 

nasabah? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui layak atau tidaknya 

suatu kredit diberikan kepada nasabah melalui penilaian faktor-faktor yang terkait 

dengan nasabah. 

1.6 Kontribusi atau Manfaat Penelitian 

1. Untuk Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai kebijakan pemberian kredit di suatu bank swasta. Selain 

itu akademik juga langsung dapat melihat dan membandingkan antara teori 

yang didapat selama perkuliahan dengan praktek langsung yang terjadi di 

bank. 

2. Untuk Praktisi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi praktisi bank dalam 

meneliti kembali kebijakan pemberian kreditnya sehingga risiko gagal bayar 

dapat dihindari. 

3. Untuk Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kebijakan 

pemberian kredit di suatu bank. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat 

bermanfaat dan berguna sebagai acuan dan referensi untuk penulisan karya 

ilmiah selanjutnya mengenai kebijakan perbankan dalam pemberian kredit 

1.7  Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini merupakan satu kesatuan tulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab yang 

tersaji sebagai berikut : 
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BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan Latar Belakang Penelitian, Identifikasi 

Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, dilanjutkan 

dengan Tujuan, Manfaat serta Sistematika Pembahasan. 

BAB 2  LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai Definisi kredit, 

Unsur-unsur kredit, Jenis-jenis kredit , Prinsip-prinsip pemberian 

kredit,  Definisi UKM, Risiko kredit, Metode pengolahan risiko 

kredit, dan Kerangka Pemikiran. 

BAB 3  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai objek penelitian dan populasi 

yang akan diteliti. Selain itu akan membahas metode pengumpulan 

data. 

BAB 4  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bab inti dari penulisan skripsi ini karena memuat 

analisa dan pembahasan data. Bab ini berisikan analisis data yang 

merupakan usaha untuk mencapai tujuan penelitian. 

BAB 5  PENUTUP 

Dalam bab ini akan diberikan kesimpulan dan saran yang diperoleh 

dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

2.1 Definisi Kredit 

Kredit dalam bahasa latin disebut “credere” yang  artinya percaya. 

Percaya disini maksudnya adalah  pemberi kredit (kreditur) yakin bahwa kredit 

yang diberikan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian ( Kasmir, 2003 ). 

Sebaliknya penerima kredit (debitur) mempunyai kewajiban untuk 

mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan perjanjian. Pengertian kredit 

menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.  

2.2 Unsur-Unsur Kredit 

Unsur–unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit adalah 

sebagai berikut ( Kasmir, 2003 ): 

1. Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi bank pemberi kredit bahwa 

kredit yang diberikan benar-benar akan kembali di masa yang akan datang 

sesuai dengan jangka waktu kredit yang telah diperjanjikan. Kepercayaan 
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bank terhadap debiturnya adalah dasar utama yang melandasi mengapa 

suatu kredit diberikan.  

2. Kesepakatan 

Di dalam kredit unsur kesepakatan harus ada antara bank dan debitur. 

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing 

pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 

Kesepakatan ini dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua 

belah pihak sebelum kredit diberikan. 

3. Jangka waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka 

waktu tersebut mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 

4. Risiko 

Kredit memiliki risiko tidak tertagih atau macet. Hal ini dimungkinkan 

terjadi karena adanya jangka waktu untuk mengembalikan kredit oleh 

debitur. Semakin lama jangka waktu kredit, maka semakin besar risiko tak 

tertagihnya. 

5. Balas jasa  

Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan bank dari pemberian 

kredit kepada debitur. Balas jasa yang diterima bank antara lain adalah 

provisi kredit, bunga dari kredit tersebut dan juga biaya administrasi. 

2.3  Tujuan dan Fungsi Kredit 

Tujuan pemberian kredit bagi suatu bank adalah sebagai berikut ( Kasmir, 2003 ): 

1. Mencari keuntungan 
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Tujuan utama bank dalam rangka pemberian kredit adalah untuk 

memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh bank dalam 

bentuk bunga, provisi kredit, dan juga administrasi yang harus dibayar 

oleh nasabah. 

2. Membantu usaha debitur 

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha debitur yang 

memerlukan dana, baik dana yang digunakan untuk keperluan investasi 

maupun untuk modal kerja. Dengan kredit yang akan diberikan, maka 

pihak nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. 

3. Membantu pemerintah 

Tujuan lain dari penyaluran kredit oleh bank adalah dalam rangka 

membantu pemerintah dalam bidang perekonomian. 

Selain mempunyai tujuan, kredit yang disalurkan bank juga mempunyai fungsi. 

Fungsi dari penyaluran kredit oleh bank antara lain adalah : 

1. Untuk meningkatkan daya guna uang 

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang. Artinya uang 

yang masyarakat simpan di bank digunakan kembali untuk menyalurkan 

kredit kepada yang masyarakat lain yang membutuhkan.  

2. Untuk meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang 

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan oleh bank akan beredar 

sari satu wilayah ke wilayah lainnya. Dengan begitu suatu daerah yang 

kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan 

mendapatkan uang dari daerah yang kelebihan uang. 
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3. Meningkatkan daya guna barang 

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh nasabah untuk 

mengelola barang yang semula tidak berguna menjadi berguna, sehingga 

dapat berguna dan memiliki nilai ekonomis. 

4. Meningkatkan peredaran barang 

Kredit dapat pula memperlancar peredaran barang dari suatu daerah ke 

daerah yang lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu 

wilayah ke wilayah lainnya meningkat. Kredit untuk meningkatkan 

peredaran barang biasanya berbentuk kredit perdagangan atau kredit 

ekspor impor. 

5. Sebagai alat stabilitasi ekonomi 

Kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan 

adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah yang dibutuhkan 

oleh masyarakat. Dengan kredit dapat pula membantu mengekspor barang 

dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa 

negara. 

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha 

Dengan adanya kredit, masyarakat yang memiliki usaha namun memiliki 

modal yang terbatas akan lebih bergairah untuk mengelola usahanya. 

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

Kredit dapat membantu pemerintah dalam hal pemerataan pendapatan 

masyarakat. Bank akan menyalurkan kredit yang dananya didapat dari 
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masyarakat yang kelebihan uang dan menyalurkannya kepada masyarakat 

yang kekurangan uang.  

2.4 Jenis-Jenis kredit 

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. 

Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit menjadi beragam. 

Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah 

(Kasmir, 2003 ). 

2.4.1 Dilihat dari segi kegunaan 

a. Kredit investasi 

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya 

digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun 

proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. 

b. Kredit modal kerja 

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk 

keperluan meningkatkan produksi dalam kegiatan operasional 

nasabah. 

2.4.2 Dilihat dari segi tujuan kredit 

a. Kredit produktif 

Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan 

usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk 

menghasilkan barang atau jasa. 

b. Kredit konsumtif 
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Kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi secara pribadi, 

sehingga tidak ada pertambahan barang atau jasa yang dihasilkan. 

c. Kredit perdagangan 

Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada 

pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas 

perdagangannya. 

2.4.3 Dilihat dari segi jangka waktu 

a. Kredit jangka pendek 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun 

atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk kredit 

modal kerja. 

b. Kredit jangka menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 

tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan 

investasi. 

c. Kredit jangka panjang 

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa 

pengembaliannya paling panjang, yaitu berkisar  5 tahun lebih. 

2.4.4 Dilihat dari segi jaminan 

a. Kredit dengan jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan 

tersebut dapat berupa barang berwujud maupun tak berwujud atau 

jaminan orang. 
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b. Kredit tanpa jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang 

tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, 

karakter serta loyalitas atau nama baik nasabah. 

2.4.5 Dilihat dari segi sektor usaha 

a. Kredit pertanian 

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor perkebunan atau 

pertanian 

b. Kredit peternakan 

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan. 

c. Kredit industri 

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik 

industri kecil, industri menengah, maupun industri besar. 

d. Kredit pertambangan 

Merupakan kredit yang diberikan untuk usaha tambang. 

e. Kredit perumahan 

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan 

atau pembelian rumah. 

f. Kredit kendaraan bermotor 

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai pembelian 

kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. 

g. Dan sektor-sektor lainnya 
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2.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 

Beberapa prinsip dalam melakukan penilaian terhadap penilaian atas calon 

debiturnya terdiri dari prinsip 5C , prinsip 7P, dan prinsip 3R. ( Sumber : Kasmir, 

2003 ; Drs. Hadiwidjaja & Drs. Wirasasmita, R. A. Rivai, 1991 ) 

Prinsip 5C 

Prinsip 5C terdiri atas :  

1. Character,watak atau kepribadian dari debitur merupakan salah satu faktor 

penting yang harus dipertimbangkan oleh bank sebelum memutuskan untuk 

memberikan kredit kepadanya. Bank dalam memberikan kredit perlu meyakini 

apakah debiturnya itu : 

1) Berkelakuan baik, dalam arti tidak ingkar janji 

2) Tidak mempunyai predikat penjudi, pemabuk, pencuri, atau penipu 

2. Capacity, kemampuan orang yang diberikan kredit dalam membayar kredit. 

Penilaian ini dilakukan agar bank mengetahui kemampuan debitur dalam 

mengelola usahanya. Jika bank mengetahui kemampuan debiturnya, maka bank 

akan dapat memprediksikan kemampuan debitur tersebut dalam mengembalikan 

kredit yang disalurkan.  

3. Capital, modal awal yang dimiliki oleh orang yang diberikan kredit. Bank perlu 

mengetahui dan meneliti jumlah modal yang dimiliki oleh debitur.Untuk 

mengetahuinya maka bank perlu untuk melihat laporan keuangan debiturnya. 
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Selain itu bank juga harus menganalisis dari mana modal yang dimiliki oleh 

debiturnya untuk membiayai usahanya.  

4. Condition, dalam memberikan kredit bank harus juga memperhatikan kondisi 

perekonomian, sosial dan politik yang sekarang dan yang akan datang. Kondisi-

kondisi tersebut perlu diperhatikan terutama yang akan mempengaruhi usaha 

debitur. 

5. Collateral, adalah agunan yang diberikan oleh orang yang akan diberikan 

kredit. Jaminan kredit diperlukan jika debitur ternyata tidak mampu 

menyelesaikan kreditnya maka jaminan tersebut dapat diambil alih/ dilelang/ 

dijual oleh bank setelah pengadilan memberikan pengesahan. 

Prinsip 7P 

Prinsip 7P terdiri atas : 

1. Personality, yaitu menilai debitur dari segi kepribadiannya. Penilaian yang 

dilakukan oleh bank mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan debitur 

dalam menghadapai suatu masalah dan menyelesaikannya. 

2. Party, yaitu mengklasifikasikan debitur ke dalam klasifikasi tertentu, 

berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Dalam hal tertentu debitur yang 

digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda 

dari bank.  

3. Purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan debitur dalam mengambil kredit . 

Penting bagi bank untuk mengetahui tujuan debitur dalam meminta kredit 
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terhadap bank. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kredit macet ataupun 

kegagalan kredit. 

4. Prospect, yaitu menilai usaha debitur di masa yang akan datang 

menguntungkan atau tidak. Ini penting untuk dilakukan oleh bank karena jika 

suatu kredit yang diberikan tanpa mempunyai prospek usaha yang baik akan 

merugikan pihak bank.  

5. Payment, ukuran bagaimana cara debitur mengembalikan kredit yang telah 

diterima atau berasal dari mana saja dana yang akan digunakan untuk 

pengembalian kredit. Semakin banyak sumber dana untuk membayar kredit akan 

semakin baik, sehingga kemungkinan kredit macet akan semakin kecil. 

6. Profitability, menganalisis bagaimana kemampuan debitur dalam mencari laba. 

Profitability diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau semakin 

meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diterimanya. 

7. Protection, bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapatkan jaminan 

perlindungan sehingga aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat 

berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi. 

Prinsip 3R 

Prinsip 3R terdiri dari : 

1. Returns, hasil yang diperkirakan dapat dicapai oleh debitur. Bank perlu untuk 

menganalis kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit beserta bunganya. 

Analisis Penilaian Faktor-Faktor..., Anita Ramayani, Ak.-Ibs, 2009 



17 

 

2. Repayment, pembayaran kembali oleh debitur jika sudah mendapatkan kredit.  

Hal ini perlu dilakukan oleh bank untuk menentukan schedule pengembalian 

kreditnya. 

3. Risk bearing ability, kemampuan debitur untuk menanggung resiko. Hal ini 

dikaitkan dengan adanya kemungkinan kegagalan usaha debitur. Untuk menutupi 

resiko tersebut maka bank memerlukan jaminan untuk kredit tersebut.  

 

2.6 Aspek-Aspek Penilaian Kredit  

Di dalam menyetujui pemberian kredit bank disamping menggunakan analisis 

5C dan 7P, penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan 

dengan menilai seluruh aspek yang ada dari UKM tersebut. Aspek-aspek yang 

dinilai antara lain adalah  ( Sumber : Kasmir, 2003 ) : 

1. Aspek Hukum 

Suatu transaksi kredit, ditinjau dari segi hukum melahirkan suatu 

perikatan. Dalam ikatan tersebut paling tidak ada dua pihak yaitu pemberi 

kredit (bank) dan penerima kredit (debitur). Aspek hukum menilai 

legalitas badan usaha UKM serta izin-izin yang dimiliki. Penilaian ini 

dapat dimulai dengan meniliti keabsahan dan kelengkapan surat-surat yang 

berkaitan dengan izin usaha. Penerima kredit haruslah orang yang menurut 

hukum cakap dalam melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan 

perikatan. Bukti diri debitur dapat berupa : 

1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

2) Surat-surat izin usaha dan tempat usaha dari UKM 
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3) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) 

2. Aspek Pasar dan Pemasaran ( marketing ) 

Dalam aspek ini yang dinilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap 

produk yang dihasilkan UKM sekarang dan yang akan datang, sehingga 

dapat diketahui prospek pemasaran produk dari UKM tersebut. Dalam hal 

analisis kredit jika bank ingin mengetahui bagaimana kelancaran usaha 

calon debitur, maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain : 

1) Perusahaan Dagang : 

1. Peredaran barang-barang yang diperdagangkan 

2. Besarnya minat pembeli, dan lokasi 

3. Besarnya sumber perolehan barang yang biasa diperdagangkan 

2) Perusahaan Industri : 

1. Peredaran bahan yang diproduksi 

2. Peredaran barang-barang yang diproduksinya 

3. Besarnya minat pembeli 

4. Besarnya sumber perolehan (Bahan, tenaga buruh) 

5. Lokasi 

3) Perusahaan Jasa : 

1. Besarnya pemakai jasa (konsumen) 

2. Lokasi usaha 

3. Aspek Keuangan 

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk 

membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.  Selain itu 
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bank hendaknya dibuatkan cash flow keuangan usaha. Dari cash flow 

tersebut nantinya akan dapat terlihat pendapatan dan biaya-biaya sehingga 

dapat dinilai layak atau tidaknya usaha tersebut dalam menerima kredit. 

Penilaian yang dilakukan bank dari aspek keuangan biasanya mencakup : 

1. Rasio likuiditas 

2. Rasio solvabilitas 

3. Rasio rentabilitas 

4. Payback period 

5. Net present value (NPV) 

6. Profitability index (PI) 

7. Internal rate of return (IRR) 

8. Break event point (BEP) 

4. Aspek Teknis/Operasi 

Di dalam aspek ini dibahas masalah yang berkaitan dengan produksi, 

lokasi, dan lay out yang berkaitan dengan usaha calon debitur. 

5. Aspek Manajemen 

Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi usaha, sumber daya 

manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman 

sumber daya manusianya. 

Secara keseluruhan proses analisis kredit di suatu Bank dapat dirangkum di dalam 

diagram sebagai berikut: ( gambar 2.1 ) 
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Proses Analisis Kredit 
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( Sumber : Drs. Hadiwidjaja & Drs. Wirasasmita, R. A. Rivai, 1991 ) 

2.7 Proses Analisis Kredit 

Secara umum proses analisis kredit oleh Bank terangkum sebagai berikut : 

(Sumber : Drs. Hadiwidjaja & Drs. Wirasasmita, R. A. Rivai, 1991 ) 

1. Pengajuan berkas-berkas 

Dalam hal melakukan pengajuan permohonan kredit calon debitur 

hendaknya melampirkan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan seperti : 

Permohonan 

Kredit 

Bagian 

Kredit 

Analisis: 

Aspek Hukum 

Analisis : 

Aspek Keuangan 

Analisis 

kredit 

Laporan Analisis 

Kredit 

Analisis : 

Aspek Marketing 

Analisis: Aspek 

teknis/operasi 

Analisis : 

Aspek manajemen 
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Proposal kredit. Proposal kredit yang akan diajukan calon debitur 

hendaknya berisikan : 

1. Latar belakang usaha dan riwayat singkat tentang usahanya 

2. Maksud dan tujuan meminta kredit ke Bank 

3. Besarnya kredit yang dibutuhkan dan jangka waktu peminjaman 

4. Cara mengembalikan kredit 

5. Jaminan kredit yang diajukan 

2. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto kopi : 

Data-data Jaminan : 

1. Sertifikat tanah (SHM atau SHGB) 

2. Akta Jual Beli 

3. IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) 

4. Blue Print (Denah Bangunan) 

5. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) terakhir 

6. Advis Planning 

Data-data Pendukung : 

Untuk Perusahaan 

1. Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan yang terakhir 

2. SK Menteri Kehakiman (Pengesahan) 

3. Berita Negara RI 

4. KTP dari seluruh pemegang saham dan pengurus 

5. Rekening Giro atau Rekening Tabungan minimal 6 bulan terakhir 
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6. Laporan Keuangan perusahaan 

7. NPWP Perusahaan, NPWP pribadi pemegang saham dan pengurus, 

SIUP, TDP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan 

8. Company Profile 

9. List Customer dan Supplier (Contact Person, Nomor Telepon) 

10.  Curriculum Vitae pemegang saham dan pengurus 

11.  Copy Purchase Order dan atau kontrak yang sedang berjalan 

Untuk mempercepat proses, agar data-data tersebut dapat diberikan 

secara lengkap. 

3. Penyerahan berkas-berkas kepada analis kredit 

Semua berkas permohonan kredit diserahkan kepada analis untuk 

dilakukan analisis terhadap permohonan kredit yang diajukan. 

4. Analis kredit memeriksa calon debitur 

Analis segera menghubungi calon debitur untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan secara lengkap. 

5. Pengembalian berkas permohonan 

Bila berkas permohonan kreditnya tidak lengkap atau tidak jelas, analis 

mengembalikannya kepada Bagian Kredit. 

6. Analisis lebih lanjut : 

Bila syarat-syarat telah terpenuhi dalam pengajuan berkas-berkas 

permohonan kredit yang bersangkutan maka proses analisis kredit 

berlanjut dengan : 

a. Analisis aspek hukum 
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b. Analisis aspek marketing 

c. Analisis aspek keuangan 

d. Analisis aspek teknik/operasi 

e. Analisis aspek manajemen 

 

2.8 Definisi Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) 

Usaha Kecil ( Menurut UU No. 9/1995, tentang Usaha Kecil ): 

a. Usaha produktif milik Warga Negara Indonesia, yang berbentuk badan 

usaha orang / perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau 

badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi; 

b. Bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan 

Usaha Menengah atau Besar; 

c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta, tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak 

Rp.100 juta pertahun. 

Usaha Menengah ( Menurut Inpres No. 10/1999, tentang Pemberdayaan Usaha 

Menengah ): 

a. Usaha produktif milik Warga Negara Indonesia, yang berbentuk badan 

usaha orang / perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau 

badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi; 
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b. Berdiri sendiri, dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun 

tidak langsung dengan Usaha Besar; 

c. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200 juta, sampai dengan 

Rp.10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 

memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100 juta per tahun. 

 

2.9 Risiko Kredit 

Dalam menjalankan fungsi intermediasinya yaitu menyalurkan kredit kepada 

masyarakat, sebenarnya bank menghadapi sebuah risiko yaitu risiko kredit. Risiko 

kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan 

kegagalan debitur memenuhi kewajibannya atau tidak membayar kembali 

hutangnya ( Global Association of Risk Profesionals & Badan Sertifikasi 

Manajemen Risiko, 2008 ). Terjadinya kredit bermasalah dan kredit macet, akan 

mengikis modal bank, mengurangi pendapatan bank,dan menjadikan bank tidak 

solvent. Risiko kredit perlu dikelola bank untuk mencegah kerugian bank yang 

nantinya dapat mempengaruhi kinerja bank secara keseluruhan. Selain itu menurut 

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Peraturan 

Bank Indonesia Nomor : 5/8//PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko 

Bagi Bank Umum, mewajibkan setiap bank umum untuk mengelola risikonya, 

salah satu risikonya adalah risiko kredit. 
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2.10  Metode Pengelolaan Risiko Kredit 

Untuk dapat mengelola risiko kredit, bank dapat melakukan beberapa metode 

yang dapat digunakan dalam rangka meminimalkan jumlah kerugian yang 

mungkin dapat timbul dari risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Metode-metode 

yang dapat digunakan oleh bank antara lain : ( Sumber : GARP & RMCI, 2008 ) 

1. Model Pemeringkatan ( grading model ) 

Metode grading model atau model pemeringkatan dapat dilakukan oleh 

bank sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya default atau debitur 

gagal bayar. Dengan melakukan model pemeringkatan, bank dapat 

mencegah untuk memberikan kredit yang tidak tepat. 

2. Manajemen Portfolio Kredit 

Manajemen portfolio kredit oleh bank dilakukan untuk dapat memberi 

keyakinan kepada bank bahwa kredit yang disalurkan tidak terkonsentrasi 

pada satu jenis industri atau wilayah tertentu. Hal ini dilakukan untuk 

menyebar risiko kredit yang mungkin timbul dari penyaluran kredit. 

3. Sekuritisasi 

Untuk dapat meminimalkan risiko kredit yang mungkin muncul bank 

dapat melakukan penjualan kreditnya kepada pihak lain dalam bentuk 

surat berharga atau sekuritisasi. Dengan melakukan sekuritisasi 

memungkinkan bank untuk mengurangi kerugian dari kredit. 
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4. Agunan 

Agunan didefinisikan sebagai aktiva yang diperjanjikan oleh debitur untuk 

mendapatkan kredit dan jika terjadi gagal bayar maka agunan dapat 

diambil alih oleh bank.  

5. Pemantauan Arus Kas 

Untuk mencegah terjadinya default (gagal bayar) pada kredit yang 

diberikan kepada nasabah, maka bank melakukan pengawasan dengan cara 

memantau arus kas nasabah. Bank untuk dapat menurunkan risiko 

kreditnya dengan cara : 

a. Membatasi tingkat eksposur ( EAD / Exposure at Default ) 

b. Memastikan bahwa nasabah bereaksi cepat terhadap keadaan yang 

berubah. 

Untuk beberapa bank mereka menggunakan model kredit yang 

memberikan perhatian khusus terhadap arus kas perusahaan maupun 

perorangan yang tercermin dalam rekening bank mereka. 

6. Manajemen Pemulihan 

Manajemen pemulihan di bank perlu untuk menangani pemulihan kredit 

yang macet sebagai bagian dari manajemen risiko kredit yang berkualitas 

tinggi. 

2.11 Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kredit 

Kebijakan dan prosedur pemberian kerdit harus merupakan artikulasi dari apa 

yang menjadi tujuan dalam strategi bank. Kebijakan kredit harus memberikan 

kontribusi bagi pengelolaan risiko kredit yang efektif dalam bentuk menyajikan 
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informasi yang memadai, untuk membantu bank dalam melakukan penilaian 

secara lebih baik terhadap risiko kredit. Manual kebijakan kredit bank 

sekurangnya harus memuat alat kontrol antara lain : ( Sumber : Robert 

Tampubolon, 2004 ) 

1. Cakupan pemberian kredit 

2. Standar penetapan rating kredit 

3. Jenis fasilitas yang ditawarkan 

4. Batas maksimum kewenangan memutus kredit untuk pejabat kredit, 

direktur kredit, komisaris dan komite kredit 

5. Limit-limit, persyaratan kredit, prosedur penilaian dan persetujuan kredit, 

serta catatan-catatan yang harus disimpan untuk masing-masing pinjaman 

6. Syarat permohonan kredit ( dokumen dan informasi yang sekurang-

kurangnya harus diserahkan pada bank ) 

7. Jenis kredit yang tidak diinginkan bank 

8. Persyaratan atau kriteria jaminan kredit dan jenis kolateral yang dapat 

diterima 

9. Standar penilaian kolateral 

10. Standar analisis kredit dan dokumentasi kredit secara legal 

11. Fungsi loan review 
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2.12 Kerangka Pemikiran 

( gambar 2.2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis faktor-faktor 

pemberian kredit UKM 

Ditolak Disetujui 

PBI No. 

11/25/PBI/2009 

UU No. 10 

Tahun1998 

Analisis Kredit 

( 5C,7P,3R) 

Bank X SME division 

Analisis Penilaian Faktor-Faktor..., Anita Ramayani, Ak.-Ibs, 2009 



29 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah analisis kredit yang dilakukan oleh Bank X 

cabang Fatmawati yang beralamat di Jl. RS Fatmawati Raya no. 28, Jakarta 

Selatan 12410. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemberian kredit pada sektor UKM. 

 3.2 Metode penelitian  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode desktiptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-

fakta saat ini dari suatu populasi. Alasan mengapa peneliti menggunakan metode 

ini adalah karena dengan metode ini peneliti bisa menarik kesimpulan secara 

umum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian suatu kredit pada 

sektor UKM pada Bank X.  

 Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini 

adalah studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian dengan 

karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini 

dari objek tertentu yang diteliti, misalnya suatu perusahaan, suatu divisi tertentu di 

perusahaan, atau suatu kegiatan tertentu di perusahaan. Tujuan studi deskriptif 

adalah memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan 

aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, 

organisasi, orientasi industri, atau lainnya. Studi deskriptif yang menampilkan 
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data dalam bentuk yang bermakna, dengan demikian membantu untuk (Uma 

Sekaran, 2006) : 

1. Memahami karakteristik sebuah kelompok dalam situasi tertentu 

2. Memikirkan secara sistematis mengenai berbagai aspek dalam situasi 

tertentu 

3. Memberikan gagasan untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut 

4. Membuat keputusan tertentu yang sederhana 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah SMEC  division yang melakukan 

analisis terhadap nasabah yang mengajukan kredit Bank X cabang Fatmawati. 

3.4 Jenis Metode Penelitian 

3.4.1 Data yang Dihimpun 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pegawai 

SME division  Bank X. Kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh 

melalui petugas kredit di Bank X berupa data-data nasabah yang mengajukan 

kredit di Bank X. 

3.4.2 Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Studi Pustaka 

Dilakukan dengan membaca literatur yang berhubungan dengan kredit, selain 

itu juga membaca dan mengutip berbagai teori untuk dijadikan landasan teoritis 

bagi penelitian yang sedang dilakukan. 

2. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan dengan mendatangi langsung Bank X dan 

mengambil data-data yang dibutuhkan serta melakukan wawancara langsung 

kepada petugas kredit. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Bank X 

PT Bank  X Tbk didirikan pada tanggal 15 Mei 1959 dan memperoleh 

status bank umum devisa pada tahun 1988 serta mencatatkan sahamnya di Bursa 

Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1989 melalui penawaran umum 

saham perdana (initial public offering). Sejak itu Bank X terus berkembang 

menjadi salah satu bank swasta nasional terkemuka di Indonesia dengan visi 

“Menjadi Bank Terbaik di Indonesia yang Menyediakan Layanan Nasabah dan 

Produk Inovatif Berkelas Dunia”. Bank X adalah salah satu bank terbesar di 

Indonesia dengan jaringan internasional yang memiliki 250 cabang dan lebih dari 

725 ATM Bank X di seluruh Indonesia.  Dengan total dana pihak ketiga sebesar 

Rp44 triliun dan aset sebesar Rp57 triliun, Bank X menyediakan serangkaian jasa 

keuangan melalui kantor cabang dan jaringan ATM, phone banking dan internet 

banking.  Bank X  telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dan aktif di sektor 

UKM/Komersial, Konsumer dan Korporasi. ( Sumber : www.bii.go.id ) 

4.2 SME ( Small Medium Enterprise ) Credit 

Bank X dalam menjalankan fungsi intermediasinya sebagai penyalur 

kredit memiliki beberapa divisi yang berkaitan dengan kredit. Salah satu divisi 

yang saat ini dimiliki oleh Bank X adalah SME Division (  divisi yang menangani 
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kredit UKM ) . Fasilitas kredit UKM yang tersedia untuk nasabah di Bank X 

adalah: 

1. Kredit Usaha Kecil (KUK) dengan pagu kredit Rp.50 juta sampai dengan 

Rp. 500 juta 

2. Kredit Usaha Menengah dengan pagu kredit Rp.500 juta sampai dengan 

Rp.5 miliar 

Fasilitas pembiayaan UKM yang disediakan oleh Bank X untuk nasabah 

yang akan mengajukan permohonan kredit antara lain adalah : 

1. Kredit Modal Kerja. 

Kredit Modal Kerja dipergunakan untuk keperluan modal kerja 

berdasarkan siklus usaha debitur, biasanya batas waktu pinjaman, 

berjangka waktu pendek (tidak lebih dari 1 tahun). Yang termasuk kredit 

modal kerja :  

a. Pinjaman Rekening Koran (PRK)  

b. Pinjaman Promes Berulang (PBB)  

c. Trust Receipt (T/R).  

d. Fasilitas Negosiasi / Diskonto.  

2. Kredit Investasi  

Kredit investasi digunakan untuk membiayai proyek investasi, perluasan 

usaha dan lain lain. Biasanya jangka waktu pinjaman bersifat jangka 

panjang. (lebih dari 1 tahun).  
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3. Fasilitas Ekspor-Impor (L/C) dan Bank Garansi  

a. Letter of Credit (L/C). 

L/C adalah suatu surat perintah pembayaran yang dikeluarkan oleh 

bank atas nama nasabahnya (account party/ importir) untuk 

pembayaran kepada pihak ketiga (beneficiary / eksportir).  

b. Bank Garansi (BG). 

Fasilitas yang diberikan untuk menjamin/memenuhi suatu 

kewajiban pihak yang dijamin apabila pihak yang dijamin tersebut 

tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi).  

c. Fasilitas Foreign Exchange Line (FX Line) 

Foreign Exchange Line (FX Line) merupakan jenis fasilitas yang 

diberikan kepada nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan 

nasabah terhadap suatu valuta asing (transaksi foreign exchange) 

seperti transaksi spot, forward, maupun swapcontracts. Dalam 

transaksi ini pembayaran dan pembelian belum berupa dana yang 

efektif, tetapi hanya berupa perjanjian (kontrak), sehingga bank 

menanggung risiko atas tidak terbayarnya suatu transaksi.  

4.3 Unit Terkait di Dalam Analisis Kredit Pada Bank X 

Dalam melakukan analisis kredit, Bank X memiliki beberapa unit kerja yang 

terkait dengan analisis kredit. Unit yang terkait dalam analisis kredit antara lain 

adalah : 
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1. Account Officer ( AO ) : petugas yang bertugas menganalisis nasabah 

dengan cara menganalisis kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh 

nasabah dan juga melakukan wawancara langsung dengan nasabah. 

2. Komite Kredit : komite kredit merupakan pemutus kebijakan kredit yang 

sebelumnya telah dianalisis oleh Account Officer. 

3. Pejabat Hukum ( Legal ) : pejabat hukum merupakan petugas yang 

memiliki tugas untuk meriview / memeriksa ulang keabsahan dokumen – 

dokumen yang terkait dengan analisis kredit. 

4. Taksasi / Apprasial : petugas yang menilai agunan yang akan dijaminkan 

oleh nasabah dalam mengajukan permohonan kredit. 

5. Administrasi Kredit : administrasi kredit terdiri atas dua bagian, yaitu ; 

a. CAC ( Credit Administration Control ) : yang bertugas untuk 

menentukan batas plafond kredit yang akan diberikan untuk setiap 

permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah. 

b. CPC ( Credit Process Control ) : yang bertugas untuk mengecek 

dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pengajuan 

permohonan kredit sampai dengan proses pencairan kredit, selain 

itu juga bertugas untuk mengenakan biaya-biaya yang terkait 

dengan proses kredit kepada nasabah. 

4.4 Proses Pengajuan Kredit 

Nasabah yang berhak untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank X 

adalah  perseorangan atau badan usaha legal yang memenuhi ketentuan dan 
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persyaratan yang berlaku. Dalam hal pengajuan permohonan kredit  nasabah perlu 

untuk mengajukan beberapa dokumen yang diperlukan untuk menganalisis 

nasabah. Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan kepada pertugas AO saat 

nasabah akan mengajukan permohonan kredit. 

Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut: ( Tabel 4.1 ) 

Items Individual Corporate 

KTP/ Paspor debitur/suami/istri/pengurus/pemegang 

saham  
*  *  

Akte Kelahiran / SBKRI  *  -  

Surat Nikah  *  -  

Kartu Keluarga  *  -  

Akta Pisah Harta / Perjanjian Perkawinan (jika ada)  *  -  

Rekening Koran / Tabungan 3 bulan terakhir di 

semua bank  
*  *  

SPT Tahunan  *  -  

SIUP, TDP , Surat Keterangan Domisili Usaha  *  *  

NPWP debitur  *  *  

Data Fasilitas di Bank Lain (jika ada)  *  *  

Copy Dokumen Jaminan  *  *  

Anggaran Dasar Perusahaan  -  *  

Company / Group Profile  -  *  

Feasibility Study (jika ada)  -  *  

Financial Statement 3 tahun terakhir  -  *  

List dari customers / buyers / receivables / 

inventories  
-  *  

Working Contract / SPK (jika ada)  -  *  

Bank X berhak untuk meminta dokumen tambahan lain jika diperlukan. (Sumber : 

www.bii.go.id) 

4.5 Analisis Kredit 

Dalam melakukan analisis kredit terhadap nasabahnya Bank X  telah 

memiliki suatu program khusus untuk melakukan analisis tersebut. Program 
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khusus tersebut berupa template product dengan format excel yang dapat 

memberikan penghitungan / analisis  yang cepat untuk karakter calon debitur 

tertentu. Ada 2 program yang dimiliki oleh Bank X dalam melakukan analisis 

kredit, yaitu SUKA dan CAS. Yang paling umum dan sering digunakan dalam 

pemberian kredit di Bank X ialah yang melalui sistem komputer yang dinamakan 

CAS (Computer Acquisition System). Dengan sistem ini, secara nasional setiap 

officer (pejabat pemberi kredit) akan sangat dimudahkan, karena di setiap cabang 

Bank X di Indonesia, sistem ini dapat dengan mudah dioperasikan. Penyampaian 

rekomendasi atau pemutusan kredit ke pejabat yang lebih tinggi dilakukan dengan 

melalui sistem ini dilakukan secara server antar server. Dengan demikian tidak 

perlu disampaikan keseluruhan dokumen yang biasanya memakan waktu ketika 

pejabat yang satu dengan yang lain tidak berada dalam satu wilayah. 

Untuk penelitian ini analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan 

program SUKA, karena SUKA lebih banyak digunakan untuk analisis usaha kecil 

dan menegah dan juga kemudahan peneliti dalam melakukan penelitian dan 

mengumpulkan data. Sementara itu untuk analisis kredit dengan menggunakan 

sistem CAS tidak dapat diteliti karena keterbatasan data yang diterima dan juga 

akses untuk melakukan penelitian dengan sistem tersebut tidak dimungkinkan 

karena sistem CAS itu sendiri tidak dapat diakses oleh pihak luar. Untuk itu 

peneliti akan meneliti analisis kredit yang dilakukan oleh Bank X menggunakan 

SUKA. Secara umum antara CAS dan SUKA tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan. Kedua – duanya menganalisis nasabah secara keseluruhan sesuai 

dengan prinsip 5 C.  
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Analisis yang terkait penilaian nasabah dengan menggunakan SUKA  antara 

lain terdapat analisis Eligibility Criteria, Parameters, & Collateral . Bank x 

secara keseluruhan telah menetapkan standar analisis penilaian kredit untuk bank 

umum yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Bank Indonesia, yaitu sesuai 

dengan Undang-Undang Perbankan Nomor : 10 Tahun 1998 pasal 8 ayat 1 yang 

berbunyi “sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang 

seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari 

nasabah debitur “.  

Terkait dengan risiko yang muncul dalam penyaluran kredit yang dilakukan, 

maka Bank X telah melakukan pengelolaan risiko kredit dalam kegiatan 

operasionalnya. Bank X telah melakukan langkah-langkah untuk mengelola risiko 

kredit yang mungkin akan dihadapinya dalam rangka menyalurkan kredit. 

Metode-metode yang digunakan Bank X dalam rangka mengelola risiko kreditnya 

antara lain adalah : 

1. Bank X telah melakukan penilaian grading untuk menilai nasabahnya. 

Dengan melakukan grading memungkinkan Bank X dapat memberikan 

kreditnya kepada nasabah yang tepat.  

2. Bank X juga menjalankan portofolio kreditnya dengan baik, sehingga 

dalam menyalurkan kredit kepada sektor UKM, hanya beberapa jenis 

usaha saja yang dibiayai.  

3. Untuk mengcover kredit tersebut jika terjadi gagal bayar, Bank X 

menggunakan agunan yang dijaminkan oleh nasabah untuk kreditnya. 

Penilaian agunan yang dilakukan oleh Bank X telah sesuai dengan 
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Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan agunan yang akan 

diberikan nasabah. Selain itu kredit yang akan diberikan oleh Bank X 

nilainya maksimum sebesar 90% dari nilai agunan nasabah. Dengan 

kebijakan tersebut jika kredit gagal bayar ataupum macet, agunan yang 

digunakan nasabah dapat menutupi kerugian bank. 

4. Bank X juga memantau usaha nasabah yang telah diberikan kredit. Untuk 

mencegah kredit tersebut default Bank X melalui officernya akan bertugas 

memantau usaha nasabah dengan cara memantau arus kas usaha nasabah 

melalui rekening yang ada di Bank X. Dengan begitu Bank X akan 

mengetahui kelancaran usaha nasabah. 

 

4.6 Penilaian Faktor-Faktor Dalam Analisis Kredit 

Pada SUKA faktor – faktor penilaian yang mempengaruhi disetujui atau tidak 

disetujuinya suatu permohonan kredit terbagi atas tiga penilaian penting, yaitu : 

1. Eligibility Criteria 

2. Parameters 

3. Collateral 

Pada 3 penilaian di atas, masing masing memiliki beberapa penilaian yang 

nantinya akan mempengaruhi hasil dari analisis yang dilakukan oleh Account 

Officer ( AO ) dalam memutuskan disetujui atau tidak disetujui permohonan kredit 

nasabah. Penilaian – penilaian tersebut antara lain adalah : 
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1. Eligibility Criteria 

1.1 BI checking : penilaian BI checking dilakukan oleh pejabat bank 

dengan cara menginput data nasabah yang 

mengajukan permohonan kredit ke website BI, yang 

selanjutnya akan mendapatkan jawaban dari BI 

nasabah tersebut memiliki tunggakan kredit di bank 

lainnya 

1.2 Watch List Industry : penilaian watch list industry adalah penilaian 

terhadap usaha yang dimiliki oleh nasabah, usaha 

tersebut merupakan usaha yang berdasarkan 

kebijakan bank dapat dibantu (diberi kredit) atau 

tidak. Jenis usaha yang dapat dibiayai oleh Bank X 

adalah perdagangan dan pengadaan mesin. 

Sedangkan jenis usaha yang tidak diberikan antara 

lain konveksi, dan kegiatan usaha yang dilarang 

oleh pemerintah ( narkotika dan perdagangan 

barang-barang yang ilegal ) 

1.3 Penjualan per tahun : penilaian ini dilakukan oleh AO dengan cara 

melihat laporan keuangan nasabah ( jika ada ) 

ataupun rekening koran yang dimiliki oleh nasabah 

di Bank X,  sehingga dapat diketahui berapa 
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penjualan per tahun dari usaha yang dimiliki oleh 

nasabah 

1.4 Pengalaman nasabah : penilaian ini dilakukan dengan cara mewawancarai 

nasabah tentang berapa lama usaha yang telah 

dijalankannya. Penilaian ini dilakukan untuk 

mengetahui usaha tersebut merupakan usaha baru 

atau usaha lama sehingga dapat diketahui 

kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya, 

dan dapat mencegah timbulnya risiko gagal bayar 

dari nasabah 

1.5 Usia : penilaian ini dilakukan dengan cara melihat KTP 

yang dilampirkan nasabah dalam permohonan 

kreditnya agar diketahui usia nasabah,  usia nasabah 

termasuk ke dalam kategori usia produktif atau 

tidak. Kredit yang akan disalurkan Bank X harus 

disalurkan kepada nasabah yang termasuk ke dalam 

usia produktif 

1.6 Lokasi usaha : penilaian ini dilakukan oleh bank agar dapat 

diketahui seberapa jauh lokasi usaha nasabah 

dengan bank. Hal ini penting dilakukan agar bank 

dapat mengontrol usaha nasabah dengan mudah dan 
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juga mengetahui usaha nasabah tersebut tidak 

berada di bawah kantor cabang Bank X lainnya 

1.7 Bentuk badan usaha : penilaian ini dilakukan dengan cara melihat akte 

pendirian usaha untuk mengetahui jenis badan usaha 

yang dimiliki oleh nasabah,  usaha tersebut usaha 

perseorangan, PT, ataupun CV 

1.8 BI Black List : penilaian ini dilakukan dengan cara menginput 

data nasabah ke BI, yang selanjutnya akan 

mendapatkan jawaban nasabah tersebut termasuk ke 

dalam daftar BI Black List atau tidak 

1.9 AKKI checking : pemerikasaan terhadap nasabah yang dilakukan 

untuk mengetahui nasabah memiliki tunggakan 

kartu kredit atau tidak. Penilaian ini dilakukan 

dengan cara menginput data ke AKKI ( Assosiasi 

Kartu Kredit Indonesia ) dan akan mendapatkan 

jawabannya  nasabah mempunyai tunggakan kartu 

kredit atau tidak 

1.10 Hubungan dengan klien : penilaian ini dilakukan dengan cara mewawancarai 

klien nasabah ( pembeli dan supplier ) yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha nasabah untuk 

mengetahui  nasabah memiliki karakter yang baik 

atau tidak sehingga bank dapat mengecek berapa 
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omzet penjualan nasabah, umur piutang serta umur 

hutang nasabah 

2. Parameters 

A. Primary 

2.1 Kinerja rekening giro : penilaian ini dilakukan dengan cara melihat kinerja 

rekening giro nasabah yang ada di bank apakah ada 

tolakan giro atau tidak selama nasabah melakukan 

transaksi dengan Bank X 

2.2 Over Limit kredit : penilaian ini dilakukan untuk mengetahui  nasabah 

mempunyai pinjaman di bank lain dalam waktu 3 

bulan terakhir dan apakah pinjaman tersebut 

melebihi plafond yang telah ditetapkan sebelumnya 

2.3 Umur piutang : penilaian ini dilakukan dengan cara melihat 

laporan keuangan nasabah untuk mengetahui umur 

piutang yang dimiliki nasabah dalam 3 bulan 

terakhir semenjak jatuh tempo dibandingkan dengan 

penjualannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar penjualan yang dilakukan oleh 

nasabah dan tidak tertagih dan dampaknya terhadap 

kondisi keuangan nasabah 

Analisis Penilaian Faktor-Faktor..., Anita Ramayani, Ak.-Ibs, 2009 



44 

 

2.4 Interest Coverage Ratio : penilaian ini dilakukan dengan menghitung time 

interest earning dengan cara . 

Penilaian ini penting untuk dilakukan oleh AO 

untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam 

membayar kewajibannya terhadap bank dengan 

menggunakan pendapatan yang dimilikinya. 

Semakin besar rasio ini semakin baik kemampuan 

nasabah dalam membayar kewajiban kreditnya 

terhadap bank. 

2.5 Pengalaman usaha : penilaian ini dilakukan dengan cara interview 

nasabah mengenai berapa lama usaha nasabah telah 

berjalan. Semakin lama usaha yang dijalankan oleh 

nasabah, akan semakin baik penilaian yang 

diberikan oleh AO. 

B. Secondary 

2.1 Lama tinggal nasabah : penilaian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa 

lama nasabah telah menempati tempat usaha 

tersebut, semakin lama berada di tempat usahanya 

akan semakin menambah kepercayaan bank 

terhadap nasabah. 
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2.2 Status tempat tinggal : penilaian ini dilakukan untuk mengetahui status 

pemilikan tempat usaha ataupun rumah tinggal yang 

digunakan nasabah, hal ini penting untuk diketahui 

apakah tempat tersebut bisa dijadikan agunan untuk 

kredit yang diajukan nasabah dan apakah agunan ini 

bernilai tinggi jika nasabah mengalami gagal bayar 

sehingga agunan ini dapat disita oleh bank. 

2.3 Rencana suksesi : penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sampai 

sejauh mana nasabah terlibat langsung di dalam 

usaha yang dijalankannya, semakin nasabah terlibat 

akan semakin baik penilaian yang dilakukan oleh 

AO. 

2.4 Jumlah pemberi pinjaman : penilaian ini dilakukan dengan cara melihat hasil 

dari BI checking yang nantinya akan diketahui 

jumlah bank yang memberi pinjaman kepada 

nasabah sehingga dapat menghindari over financing 

ke nasabah. 

2.5 Profit 2 tahun terakhir : penilaian ini dilakukan dengan cara melihat 

laporan keuangan ( jika ada ) ataupun dengan 

rekening koran selama 2 tahun terakhir dan 

membandingkannya, profit nasabah stabil 

meningkat atau stabil menurun. 
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3. Collateral 

Collateral / agunan kredit secara umum diartikan sebagai penyerahan kekayaan 

atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali 

suatu utang. Undang-undang Nomor: 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok 

Perbankan pasal 24 (1) menyebutkan bahwa “Bank Umum tidak memberi kredit 

tanpa jaminan kepada siapapun”. Selain itu menurut Undang-undang perbankan 

Nomor 10 tahun 1998 pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa : 

“sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama 

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah 

debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, 

maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas 

kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat 

berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang 

bersangkutan”. 

 

Berdasarkan UU tersebut, nilai dan legalitas jaminan yang dikuasai oleh bank atau 

yang disediakan oleh nasabah harus cukup menjamin fasilitas kredit yang diterima 

nasabah. Agunan yang diterima bank harus dikuasai atau diikat secara yuridis 

(hukum), baik berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik yang berasal dari 

notaris. 

3.1 Kegunaan Jaminan 

1. Memberi hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari 

hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan 

cidera janji 

2. Menjamin agar nasabah mau mengembalikan kredit yang dipinjamnya 
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3.2 Jenis-Jenis Jaminan 

I. Jaminan Kebendaan 

a. Bentuk Jaminan Benda yang Tidak Bergerak 

1. Hipotek : adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak 

untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu 

perikatan ( Pasal 1162 BW ). Hipotek yang dijaminkan oleh nasabah 

harus memenuhi dua asas : 

1) Akta pemberian hipotek harus memuat suatu penyebutan khusus 

tentang benda yang dijaminkan, begitu pula tentang sifat dan letaknya 

2) Hipotek tersebut harus didaftarkan supaya mempunyai akibat hukum 

(Pasal 1179 BW ), yang disebut dengan asas publisitas dari hipotek 

2. Gadai : adalah hak bank atas suatu barang bergerak yang diserahkan 

kepadanya oleh nasabah untuk mengambil pelunasan suatu utang dari 

penjualan barang tersebut.  Yang dapat digadaikan oleh nasabah adalah 

barang bergerak ataupun deposito. 

b. Bentuk Barang Bergerak Dapat Juga Berupa Fidusia 

Fidusia adalah penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan atas 

barang bergerak, dengan tetap menguasai barang-barang tersebut. 

Bedanya dengan hipotek adalah bahwa pada Fidusia barang tetap berada 

di tangan debitur untuk kelancaran jalannya usaha. Barang-barang yang 

dapat dijaminkan secara fidusia antara lain adalah BPKB dan juga mesin-

mesin. 
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II. Jaminan Perseorangan 

Pasal jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian ketiga yang menyanggupi 

pihak berpiutang ( kreditur ) bahwa ia menanggung pembayaran  suatu utang bila 

ia berutang tidak menepati kewajibannya ( Pasal 1820 ). Jaminan perseorangan 

dapat dilakukan jika nasabah yang mengajukan permohonan kredit tidak memiliki 

jaminan sehingga ia dapat menggunakan key person sebagai jaminannya. Individu 

yang dapat berfungsi sebagai jaminan perseorangan antara lain adalah anggota 

keluarga, ataupun pihak-pihak yang terkait dengan nasabah. 

III. Asuransi Jaminan Kredit 

Asuransi jaminan kredit perlu untuk dilakukan oleh bank untuk mengurangi 

risiko bank terhadap kemungkinan kerugian dari kehilangan jaminan yang telah 

dijaminkan oleh nasabah. Sebagai contoh nasabah yang mengajukan kredit 

dengan jaminan rumahnya. Rumah tersebut harus diasuransikan terlebih dahulu 

agar jika terjadi kebakaran nilai rumah tersebut telah diasuransikan sehingga bank 

tidak mengalami kerugian jika kredit nasabah mengalami macet dan rumah 

tersebut dapat digunakan sebagai pelunasan kredit. 

Penutupan pertanggungan asuransi jaminan kredit meliputi dua hal sebagai 

berikut : 

1. Pertanggungan harga milik nasabah debitur minimal sebesar kredit yang 

dijaminkan pada bank ( wajib diasuransikan ). Pertanggungan tersebut 

biasanya merupakan jaminan tambahan 

2. Pertanggungan harga milik nasabah debitur yang tidak termasuk jaminan 

kredit dianjurkan untuk diasuransikan 
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4.7 Keputusan Atas Permohonan Kredit 

Dalam pengambilan keputusan permohonan kredit yang diajukan oleh 

nasabah terdapat  beberapa tahapan yang harus dilalui  untuk dapat menganalisis 

permohonan kredit nasabah disetujui atau tidak disetujui. Keputusan yang akan 

diambil oleh Bank X tergantung oleh seberapa banyak kredit yang diminta oleh 

nasabah. Beberapa tahapan tersebut antara lain adalah : ( gambar 4. 1 ) 

   

   

   

   

   

   

( Sumber : Bank X ) 

Keputusan permohonan kredit yang telah dilakukan analisisnya oleh AO 

dan assistant AO, kemudian disampaikan kepada maager SME kemudian akan 

disampaikan ke ABM. Selanjutnya ABM dapat memberikan keputusan 

permohonan kredit sesuai dengan wewenangnya. Wewenang keputusan 

pemberian kredit UKM pada Bank X ditetapkan sebagai berikut : (Tabel 4.2)  

Divisi UKM 

Regional 

ABM 

SME manager 

Account Officer Assistant Account 

Officer 

Risk Manager 
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Besarnya Kredit 

Jaminan 

Fixed Asset Deposito 

< Rp.1.5 miliar ABM ABM 

Rp.1.5 miliar< X<Rp. 2.5 miliar Regional SME head ABM 

Rp. 2.5 miliar< X< Rp.5miliar Risk Manager ABM 

( Sumber : Bank X ) 

Disetujui atau tidaknya suatu permohonan kredit oleh nasabah, tergantung 

dari hasil penilaian yang dilakukan oleh AO. AO menilai nasabah berdasarkan 

penilaian faktor-faktor penilaian kredit yang sudah ditetapkan oleh bank 

sebelumnya ( Eligibility Criteria, Parameters & Collateral ). Penilaian tersebut 

dilakukan oleh AO dengan melalui wawancara dengan nasabah ataupun melihat 

kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh nasabah. Untuk dapat memulai 

analisisnya AO harus bisa mengumpulkan semua data atapun informasi yang 

berkaitan dengan nasabah dari berbagai pihak lainnya yang terkait langsung oleh 

nasabah seperti konsumen nasabah, supplier nasabah, dan juga informasi yang 

didapatkan oleh AO dari Bank Indonesia. Biasanya dalam melakukan 

pengumpulan data-data tersebut nasabah tidak terlibat sehingga nasabah tidak 

mengetahui penilaian yang dilakukan AO. 

Sebelum sebuah permohonan kredit akan dinilai, AO harus memastikan 

bahwa permohonan kredit tersebut telah sesuai dengan kebijakan risiko kredit. 

Penilaian kredit harus dilakukan dengan melakukan analisis yang rinci mengenai 

posisi keuangan dan kemampuan untuk melunasi pinjaman debitur. Proses 

penilaian yang standar yang telah ditetapkan oleh bank tidak boleh dikurangi 
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karena alasan kesulitan mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Dalam 

melakukan penilaian terhadap nasabah AO juga tidak boleh diintervensi oleh 

manajemen, pemilik saham, ataupun pihak lain yang memiliki sangkut paut 

kepentingan dengan permohonan kredit tersebut. 

 

Data-data yang telah dikumpulkan oleh AO tentang nasabah yang 

bersangkutan harus dianalisis terlebih dahulu. Dalam melakukan analisis AO 

menginput data-data nasabah yang diperolehnya ke sistem SUKA untuk 

mendapatkan hasil analisanya. Biasanya dalam melakukan analisis ke sistem 

SUKA diperlukan waktu beberapa hari, tergantung dari berapa banyaknya data-

data nasabah yang harus diinput oleh AO. Analisis yang dilakukan AO 

menggunakan sistem SUKA selanjutnya akan dilaporkan kepada manager SME 

yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh manager SME dan akan melaporkan hasil 

penilaiannya oleh ABM. 

Data – data yang diinput harus berdasarkan ketentuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya oleh Bank X, yaitu :  
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Tabel 4.3 

TABEL PENILAIAN NASABAH 

Eligibility Criteria Ya Tidak  

1 BI checking Jika hasil pemeriksaan BI 

checking 1 (lancar)  

Jika hasil pemeriksaan BI 

cheking: 

-2 (dalam perhatian khusus), 

-3 (kurang lancar), 

-4 (diragukan) 

-5 (macet) 

Penilaian BI checking yang ada di Bank X dilakukan oleh AO untuk mengetahui apakah nasabah 

mempunyai pinjaman di bank lain dan pinjaman-pinjaman tersebut ada tunggakan. Hal ini penting 

dilakukan AO tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan, sekalian untuk mengetahui 

karakter ( Caracter ) nasabah yang dianalisis.  

2 Watch List Industry Industri nasabah adalah 

industri yang diizinkan dan 

dikuasai bank 

(perdagangan, 

ekspor/impor) 

Industri nasabah adalah 

industri yang tidak diizinkan 

dan tidak dikuasai bank 

(konveksi, narkoba,pertanian) 

Penilaian ini dilakukan oleh AO untuk mengetahui jenis usaha nasabah, yaitu jenis usaha yang 

sesuai dengan kebijakan kredit bank. Jenis usaha yang dibiayai oleh bank antara lain adalah 

perdagangan serta ekspor/impor. Sebaliknya, untuk usaha seperti konveksi, narkoba, dan pertanian 

tidak dibiayai karena usaha tersebut tidak dikuasai oleh bank. Penilaian ini oleh Bank X juga 

dilakukan untuk mengklasifikasikan (party) nasabah berdasarkan industri atau usaha yang 

dijalankan oleh nasabah. 

3 Penjualan pertahun Penjualan nasabah 

>Rp.500juta 

Penjualan nasabah 

<Rp.500juta 

Analisis Penilaian Faktor-Faktor..., Anita Ramayani, Ak.-Ibs, 2009 



53 

 

Penilaian ini dilakukan oleh AO untuk mengetahui seberapa banyak penjualan yang dihasilkan 

oleh nasabah. Dengan menganalisis penjualan pertahun nasabah, AO dapat menilai profitabilitas 

usaha nasabah yang akan dibiayai. Penjualan nasabah yang diatas Rp. 500 juta dianggap lebih baik 

oleh AO karena dengan penjualan yang semakin tinggi akan menjamin kemampuan membayar 

nasabah, sehingga risiko gagal bayar nasabah akan berkurang. Selain itu dapat diketahui pula 

jumlah modal awal yang dimiliki oleh nasabah ( capital ).  

4 Pengalaman nasabah Pengalaman nasabah lebih 

dari 2 tahun 

Pengalaman nasabah kurang 

dari 2 tahun 

Penilaian ini dilakukan oleh AO agar dapat diketahui berapa lama nasabah menjalankan usahanya. 

Semakin banyak pengalaman nasabah dalam menjalankan usahanya, maka nasabah dapat 

menunjukkan kapasitasnya ( capacity ) sebagai seorang pengusaha, sehingga kemampuannya 

dalam  menghadapi keadaan sulit dalam menjalankan usaha lebih baik. Dengan demikian, risiko 

gagal bayar maupun kredit macet dapat dihindari. 

5 Usia Usia nasabah adalah usia 

produktif, yaitu 25-65 

tahun 

Usia nasabah adalah usia yang 

tidak produktif <25 tahun atau 

>65 tahun 

Penilaian ini dilakukan oleh AO untuk dapat mengetahui berapa umur nasabah yang mengajukan 

kredit. Usia nasabah yang baik pada saat diberikan kredit oleh bank adalah usia produktif, yaitu 

25-65 tahun, hal ini erat kaitannya terhadap kapasitas ( capacity ) nasabah untuk dapat mengelola 

usahanya dengan baik. Dengan usia produktif diharapkan nasabah dapat mengelola usahanya 

dengan baik, sehingga mengurangi risiko gagal bayar. 

6 Lokasi usaha Lokasi usaha nasabah 

berada dalam radius <75 

km dari bank 

Lokasi usaha nasabah berada 

dalam radius >75 km dari 

bank 
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Penilaian ini dilakukan oleh AO untuk mengetahui letak usaha nasabah yang akan dibiayai oleh 

Bank X. Jika letak usaha nasabah lebih dekat dengan kantor cabang Bank X yang akan 

memberikan kredit, nantinya akan memudahkan pengawasan terhadap usaha nasabah jika telah 

diberikan kredit. Dan dengan mengetahui letak usaha nasabah AO juga dapat memperhitungkan 

prospect usaha nasabah di masa yang akan datang. 

7 Bentuk badan usaha Masing-masing badan 

usaha telah sesuai dengan 

UU yang berlaku, 

misalnya UU No.40 tahun 

2007 tentang PT 

Masing-masing badan usaha 

tidak sesuai dengan UU yang 

berlaku, misalnya UU No.40 

tahun 2007 tentang PT 

Penilaian ini dilakukan oleh AO untuk mengetahui bentuk badan usaha yang diajukan oleh 

nasabah agar mendapatkan kredit dari Bank X. Bentuk-bentuk badan usaha yang dapat dibiayai 

oleh Bank X antara lain perseorangan, PT dan CV. Dan badan usaha tersebut telah didirikan sesuai 

dengan ketentuan UU yang berlaku. Melalui penilaian ini Bank X dapat mengklasifikasikan 

(party) nasabahnya berdasarkan bentuk badan usaha nasabah. 

8 BI Black List Nasabah tidak terdaftar di 

dalam BI black list 

Nasabah terdaftar di dalam BI 

black list 

Penilaian ini dilakukan oleh AO untuk mengetahui nasabah masuk ke dalam BI black list. Hal ini 

penting dilakukan oleh Bank X untuk mengetahui karakter ( character ) nasabah yang mengajukan 

kredit. Di dalam daftar Bi black list dapat diketahui nasabah yang mengajukan kredit pernah 

terlibat atau tidak suatu tindak kejahatan maupun penipuan di bank-bank yang ada di Indonesia. 

9 AKKI checking Nasabah tidak mempunyai 

tunggakan kartu kredit di 

bank manapun 

Nasabah mempunyai 

tunggakan kartu kredit di 

bank lain 
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Penilaian ini dilakukan oleh AO untuk mengetahui nasabah yang mengajukan kredit memiliki 

berapa kartu kredit dan memiliki tunggakan kartu kredit di bank-bank lain atau tidak. Dengan 

melakukan penilaian ini Bank X dapat menilai apakah nasabah memiliki kemampuan ( capacity ) 

membayar sejumlah tagihannya  dan juga kredit yang nantinya akan diberikan. 

10 Hubungan dengan klien Nasabah memiliki 

hubungan baik dengan 

kliennya ( konsumen dan 

suplier ) 

Nasabah memiliki hubungan 

yang tidak baik dengan 

kliennya ( konsumen dan 

suplier ) 

Penilaian ini dilakukan oleh AO untuk mengetahui karakter ( character ) nasabah yang 

mengajukan kredit. Dengan memiliki karakter yang baik dengan nasabahnya maka Bank X dapat 

menilai bahwa nasabah memiliki klien yang setia sehingga penjualan nasabah akan terus stabil dan 

nasabah akan mampu membayar kredit yang akan diberikan kepadanya. 

( Sumber : Bank X ) 

Penilaian Eligibility Criteria adalah suatu penilaian yang dilakukan untuk menilai 

kelayakan nasabah untuk menerima kredit. Penilaian Eligibility Criteria yang baik 

bagi nasabah adalah jika dalam penialaian di atas nasabah termasuk kedalam 

kategori ya. Namun untuk beberapa kasus pengajuan kredit yang ada di Bank X, 

ada beberapa nasabah yang memiliki kategori tidak namun tetap memiliki nilai 

Grade A untuk analisis kreditnya. Hal tersebut dapat dimungkinkan terjadi jika 

nasabah memiliki alasan yang dapat diterima untuk penilaian eligibility criteria.  
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Lanjutan Tabel 4.3 

Parameters GRADE 

Primary A B C D 

1 Kinerja rekening 

giro 

Tidak ada 

tolakan giro 

1 kali tolakan 

giro 

2 kali tolakan 

giro 

>2 kali 

tolakan giro 

Penilaian ini dilakukan oleh AO untuk mengetahui kegiatan transaksi nasabah selama 

berhubungan dengan bank x. Tolakan giro dapat terjadi jika nasabah ingin menarik dananya yang 

ada di Bank X, namun saldo nasabah tidak mencukupi. Dengan melakukan penilaian ini dapat 

diketahui karakter ( character ) dan kepribadian ( personality ) nasabah dalam melakukan 

transaksi keuangan dengan pihak Bank X.  

2 Over limit kredit Tidak ada over 

limit kredit 

1 kali over limit 

kredit 

2 kali over limit 

kredit 

>2 kali over 

limit kredit 

Penilaian ini dilakukan oleh AO untuk mengetahui berapa banyak kredit yang dimiliki oleh 

nasabah di bank-bank lainnya dan berapa banyak dari kredit tersebut yang melebihi plafond yang 

diberikan oleh bank tersebut. Dengan mengetahui berapa banyak kredit yang telah diterima oleh 

nasabah dari bank-bank lainnya, dapat mencegah Bank X memberikan kredit kepada nasabah yang 

hanya menggunakan kredit dari bank x untuk membayar kredit kepada bank lainnya. Selain itu 

Bank X menilai karakter  (character)  nasabah melalui penilaian ini. 

3 Umur Piutang <2.5% 

dibandingkan 

dengan total 

penjualan 

2.5%<X<5% 

dibandingkan 

dengan total 

penjualan 

5%<X<10% 

dibandingkan 

dengan total 

penjualan  

>10% 

dibandingkan 

dengan total 

penjualan 

Penilaian ini dilakukan oleh AO untuk mengetahui kelancaran usaha nasabah yang mengajukan 

kredit. Penilaian ini dilakukan dengan cara menghitung piutang usaha yang ada dalam jangka 

waktu 3 bulan terakhir semenjak piutang usaha tersebut jatuh tempo dibandingkan dengan total 

penjualannya. Dengan melakukan perhitungan ini dapat diketahui prospect usaha nasabah, yaitu 

berapa banyak penjualan yang dilakukan oleh nasabah namun tidak tertagih. Semakin besar 
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perhitungan rasio yang dilakukan oleh AO  maka semakin tidak lancar penjualan yang dilakukan 

oleh nasabah.  

4 Interest 

coverage ratio 

Net income 2 kali 

lebih besar 

dibandingkan 

dengan 

kewajiban bank 

Net income 1.5 

kali lebih besar 

dibandingkan 

dengan 

kewajiban bank 

Net income 1 

kali lebih besar 

dibandingkan 

dengan 

kewajiban bank 

Net income 

<1 kali lebih 

besar 

dibandingkan 

dengan 

kewajiban 

bank 

Penilaian ini dilakukan oleh AO untuk mengetahui kemampuan nasabah membayar kewajiban 

banknya dengan menggunakan pendapatan yang dimilikinya. Dengan menghitung Interest 

Coverage Ratio Bank X dapat menilai kapasitas ( capacity ) nasabah untuk memenuhi segala 

kewajibannya yang dimiliki. Dan juga dapat memproyeksikan pembayaran ( payment ) yang akan 

dilakukan oleh nasabah terhadap kreditnya. 

5 Pengalaman 

usaha 

>5 tahun >3 – 5 tahun 2 – 3 tahun <2 tahun 

Penilaian ini dilakukan oleh AO untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola 

usahanya. Nasabah yang mempunyai pengalaman lebih lama dalam mengelola usahanya dapat 

lebih bertahan mengahadapi gejolak kondisi ( condition ) ekonomi yang memungkinkan dapat 

memperburuk keadaan usahanya sehingga membuat kredit yang dibiayai akan lebih berisiko. 

( Sumber : Bank X ) 

Dari analisis di atas, penilaian Parameters Primary dilakukan untuk menilai 

kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Penilaian yang dilakukan lebih 

banyak menggunakan laporan keuangan nasabah maupun rekening koran nasabah. 

Secara keseluruhan penilaian yang baik bagi nasabah adalah nasabah yang 

memiliki nilai Grade A. Namun untuk beberapa kasus nilai Grade B masih 

memungkinkan nasabah dinilai baik, tergantung alasan yang dimiliki oleh nasabah 
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Lanjutan Tabel 4.3 

Parameters GRADE 

Secondary A B C D 

1 Lama tinggal >5 tahun >3 – 5 tahun 2 – 3 tahun <2 tahun 

Penilaian ini dilakukan oleh AO untuk mengetahui lamanya nasabah menempati tempat usahanya. 

Semakin lama nasabah menempati tempat usahanya akan menambah kepercayaan bank untuk 

memberikan kredit kepadanya, sehingga kredit yang diberikan oleh Bank X akan lebih aman 

(protection ).  

2 Status tempat 

tinggal 

Milik sendiri Milik keluarga Sewa minimal 2 

tahun 

Sewa < 2 

tahun 

Penilaian ini dilakukan oleh AO untuk mengetahui status tempat tinggal nasabah maupun tempat 

usaha nasabah yang dijadikan agunan ( collateral ) oleh nasabah. Agunan yang baik bagi Bank X 

adalah agunan yang dimiliki sendiri oleh nasabah, dan sebaiknya agunan yang diberikan oleh 

nasabah nilainya lebih besar dari kredit yang diajukan sehingga dapat menjamin kreditnya 

(protection). 

3 Rencana suksesi Nasabah terlibat 

dalam rencana 

suksesi 

Baru rencana 

nasabah terlibat 

dalam rencana 

suksesi 

Tidak ada 

rencana suksesi 

Tidak ada 

rencana suksesi 

Penilaian ini dilakukan oleh AO untuk mengetahui keterlibatan nasabah dalam menangani 

usahanya. Nasabah yang terlibat langsung dengan usahanya dapat lebih bertanggung jawab 

terhadap usahanya sehingga kredit yang diberikan oleh bank x juga akan lebih aman. 

4 Jumlah pemberi 

pinjaman 

2 Bank 3 Bank 4 Bank >4 Bank 

Penilaian ini dilakukan oleh AO untuk mengetahui jumlah bank yang memberikan kredit kepada 

nasabah. Semakin banyak bank yang memberikan kredit akan membuat over financing kredit 

terhadap nasabah yang bersangkutan sehingga kemungkinan gagal bayar semakin besar. Penilaian 

Analisis Penilaian Faktor-Faktor..., Anita Ramayani, Ak.-Ibs, 2009 



59 

 

( Sumber : Bank X ) 

Penilaian parameters secondary yang dilakukan oleh bank x lebih mengarahkan 

kepada kelancaran usaha nasabah dan juga tempat usaha nasabah yang akan 

diajukan untuk agunan kreditnya. Dengan melakukan penilaian yang baik dan 

cermat terhadap penialaian parameters secondary nasabah, maka bank x dapat 

mencegah kredit yang diberikan kepada nasabah mengalami default. 

Dari penilaian yang telah dilakukan (Parameters Primary & Secondary ) penilaian 

yang baik bagi nasabah adalah jika dalam penilaian di atas nasabah termasuk 

kedalam kategori Grade A. Namun untuk beberapa nasabah ada beberapa 

penilaian Grade B masih dapat dikatakan baik jika ada alasan pendukung yang 

baik. 

Melalui penilaian faktor-faktor yang terkait dengan nasabah, yaitu 

Eligibility Criteria, Parameters & Collateral yang ada dalam sistem penilaian 

SUKA di Bank X, maka dapat dikatakan bahwa Bank X secara keseluruhan dalam 

melakukan penilaian faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kreditnya pada 

ini perlu dilakukan untuk memperhitungkan pembayaran oleh nasabah ( repayment ) atas 

kreditnya. 

5 Profit 2 tahun 

terakhir 

2 tahun stabil 

meningkat 

2 tahun stabil 

menurun 

1 dari dua tahun Tidak ada 

Penilaian ini dilakukan oleh AO untuk mengetahui kestabilan usaha nasabah dalam menghasilkan 

profit oleh nasabah yang nantinya akan digunakan untuk membayar kredit ( payment).  Semakin 

stabil profit yang dihasilkan oleh nasabah akan membuat keuangan nasabah juga stabil. Sehingga 

risiko gagal bayar ataupun macet dari kredit yang akan diberikan oleh Bank X akan semakin kecil. 
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sektor UKM telah mengikuti prinsip-prinsip dalam pemberian kredit yaitu prinsip 

5C, 7P, dan 3R. 

Setelah memasukkan data-data yang berkaitan dengan nasabah, maka 

sistem SUKA akan memberikan penilaian terhadap nasabah. Melalui penilaian itu 

akan diketahui apakah nasabah disetujui atau tidak disetujui permohonan 

kreditnya. Disetujui atau tidaknya permohonan kredit dengan melakukan analisis 

kredit dengan sistem SUKA dapat diketahui dengan melihat hasil penilaian 

analisis yaitu hasil perhitungan RAC ( Risk Accepted Credit ). Beberapa nilai 

RAC yang mungkin akan timbul dari penilaian nasabah adalah : 

1. A �sangat baik 

2. B �baik 

3. C � cukup 

4. D � jelek 

4.2.1 Persetujuan Permohonan Kredit 

Yang dimaksud persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank 

untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari nasabah. Dalam 

hal persetujuan permohonan kredit, penilaian nasabah melalui sistem SUKA 

haruslah nasabah yang memiliki nilai RAC A, B, dan C. Masing-masing nilai 

RAC memiliki keputusan yang berbeda-beda untuk permohonan kredit nasabah. 

Keputusan-keputusan tersebut antara lain : 

1. RAC A � seluruh permohonan kredit yang diajukan nasabah disetujui 

seluruhnya oleh Bank X  
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2. RAC B � permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah disetujui, 

namun ada beberapa perubahan persetujuan seperti plafond kredit yang 

diberikan, bunga yang dibebankan, dan juga jangka waktu kredit diubah 

sesuai dengan kondisi nasabah. Analisis dapat dilakukan kembali jika 

perubahan persetujuan kredit dilakukan dan jika hasil RAC analisis 

nasabah menjadi A setelah ada perubahan maka permohonan kredit akan 

diterima 

3. RAC C � permohonan kredit nasabah disetujui asalkan beberapa 

persetujuan kredit diubah seperti plafond kredit yang diberikan, bunga 

yang dibebankan, dan juga jangka waktu kredit diubah sesuai dengan 

kondisi nasabah. Analisis dapat dilakukan kembali jika perubahan 

persetujuan kredit dilakukan dan jika hasil RAC analisis nasabah menjadi 

B setelah ada perubahan maka permohonan kredit akan diterima 

 

Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan 

tersebut, maka bank terlebih dahulu menegaskan syarat-syarat fasilitas kredit dan 

prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. Langkah-langkah yang harus diambil 

antara lain seperti di bawah ini : 

I. Surat Penegasan Persetujuan Permohonan Kredit Kepada Nasabah 

1. Persetujuan atas permohonan kredit disampaikan kepada nasabah secara 

tertulis ( surat penegasan ) 

2. Surat penegasan tersebut harus mencantumkan syarat-syarat, antara lain: 

a. Plafond kredit 
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b. Jangka waktu berlakunya fasilitas kredit 

c. Bentuk pinjaman 

d. Tujuan penggunaan kredit secara jelas 

e. Suku bunga 

f. Bea materai kredit yang harus dibayar 

g. Provisi kredit 

h. Keharusan untuk menandatangani surat perjanjian kredit 

i. Penutupan asuransi barang-barang jaminan 

j. Sanksi-sanksi seperti denda pembayaran bunga, angsuran, denda atas 

overdraft, serta sanksi untuk penyimpanan dari syarat-syarat lainnya 

dari perjanjian kredit 

k. Ketentuan-ketentuan lainnya yang ditentukan sesuai dengan keperluan 

( jaminan ) 

l. Syarat-syarat untuk pengajuan permohonan perpanjangan dan 

tambahan fasilitas kredit 

m. Laporan-laporan yang harus diserahkan 

II. Pengikatan Jaminan 

Dalam melakukan pengikatan jaminan kredit, hal-hal yang harus diperhatikan 

adalah pembedaan jenis jaminan menjadi beberapa jenis, antara lain : 

1. Jaminan pokok yang terdiri atas barang-barang bergerak maupun tidak 

bergerak dan/tagihan yang langsung berhubungan dengan aktivitas 

nasabah yang dibiayai kredit 

2. Jaminan tambahan dapat berupa : 
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a. Jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notariel 

serta jaminan bank 

b. Barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak yang tidak 

tidak dijaminkan sebagai jaminan pokok, pada umumnya berupa: 

BPKB dan surat-surat bukti kepemilikan lainnya 

III. Penandatanganan Perjanjian Kredit 

1. Nasabah harus menandatangani duplikat surat penegasan pemberian 

kredit di atas materai yang cukup dan mengembalikannya kepada Bank 

2. Nasabah harus menandatangani surat perjanjian kredit 

IV. Pembayaran Bea Materai Kredit 

Nasabah harus membayar bea materai kredit yang besarnya sesuai dengan 

peraturan bea materai kredit. 

V. Pembayaran Provisi Kredit atau Commitment Fee 

Nasabah harus membayar provisi kredit menurut perjanjian nasabah 

dengan bank yang telah disepakati sebelumnya. 

VI. Asuransi Barang Jaminan 

Setiap barang jaminan yang diserahkan kepada bank, harus ditutup 

asuransinya atas nama nasabah oleh perusahaan asuransi yang merupakan 

rekanan dari Bank X. 

4.2.2 Penolakan Permohonan Kredit 

Penolakan permohonan kredit dapat terjadi jika penialaian AO terhadap nasabah 

dengan sistem SUKA menghasilkan RAC nilai D. Penolakan ini adalah untuk 
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permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak 

memenuhi persyaratan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemberian kredit pada sektor UKM di Bank X maka dapat 

disimpulkan :  

1. Dalam pemberian kreditnya Bank X telah mengikuti ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku, baik dalam bentuk Undang-

Undang maupun Peraturan Bank Indonesia. Bank X menggunkan 

SUKA dalam analisis kreditnya. 

2. Melalui program SUKA analisis kredit mencakup tiga faktor utama 

yaitu Eligibility Criteria, Parameters & Collateral yang pada dasarnya 

mencakup prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat, yaitu prinsip 

5C, 7P, dan 3R .  

3. Berdasarkan analisis faktor-faktor tersebut dan dengan memperhatikan 

analisis risikonya melalui SUKA Bank X menemukan nilai RAC. Nilai 

RAC tersebut menjadi dasar bagi Bank X untuk menyetujui atau 

menolak permohonan kredit yang diterimanya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian ini penulis ingin memberikan saran-saran yang 

ditujukan kepada Bank X maupun kepada pihak lain yang ingin melakukan 

penelitian di masa yang akan datang. 
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Saran kepada Bank X : 

1. Dalam melakukan analisis mengenai nasabah sebaiknya Bank X tidak 

terlalu terpaku kepada penilaian faktor-faktor yang ada di SUKA saja, 

tetapi juga melalui observasi dan wawancara langsung terhadap nasabah 

secara lebih mendalam 

2.  Penggunaan SUKA hanya sebagai alat bantu dalam melakukan analisis, 

namun dalam pengambilan keputusan penilaian pribadi pejabat kredit yang 

menganalisis juga perlu dipertimbangkan 

 

Saran kepada penelitian selanjutnya : 

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

bunga pinjaman ) dan risiko pasar ( krisis ekonomi, persaingan usaha ) , 

lingkungan strategik, aspek budaya, dan juga peraturan daerah dalam 

melakukan analisis 

2. Melakukan penelitian dengan dengan waktu yang lebih banyak untuk 

melakukan observasi ke petugas analisis kredit bank dan juga ke nasabah 

yang mengajukan kredit 
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APLIKASI PERMOHONAN KREDIT 

CREDIT APPLICATION FORM 

 

1. 

 

Nama   Nasabah 

Applicant Name 

  

No.  AC :  

No. CIF  :   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alamat Usaha        

Company Address 

 

 

 

 

No. NPWP :   

 

 

No. SIUP : Company 

Licensee No : 

 

  

No. TDP :  

Company Registration No : 

 

 

No. KTP :  

 

3. Alamat Rumah  

Home Address 

 

4. Jenis Usaha         . 

Type of Business 

 

5. Jenis & Jumlah Fasilitas  

Yang dimohon              . 

Type & Amount of Credit 

Requested 

 

6. Tujuan Penggunaan Fasilitas                  

Purpose of Credit 

 

Bank X 
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7. Jaminan . 

Collateral  

 

 

 

8. Jaminan diasuransikan di 

Collateral Insured At  

 

9. Omzet/bulan 

Sales/month  

 

 

 

10. 

 

 

 

Hubungan Bank./Usaha 

Banks/Trade References  

         

 

 

 

 

 

11. Direferensi Oleh 

Refereed By 

 

12. Lain-lain 

Other 

 

 

 

Jakarta , 1 September 2008 

 

 

 

 

Debitur 
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SEJARAH  USAHA 

BACKGROUND 

 

1. Pendiri                           :  

Founder                             

 

2. Tahun Pendirian            :   

Date of establishment    

3. Pemegang Saham          :   

Shareholders                     

4.  

 

Group Usaha    :     

Business Group 

 

 

 

 

a.    Anak Perusahaan/Parent Co 

       Affiliated Co/Holding Co 

 

b.    Group Usaha lainnya  

       Other Business Group 

 

c.    …………………………… 

5. Cabang                          : - 

Branch 

6. Usaha lain       .             : - 

Other Business 

7. Rencana Ekspansi 

Expansion Plan 
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a.   Ada/tidak, Jenis Proyek  :  

     Yes/No, Project Type 

 

b.   Tujuan Ekspansi             : 

     Expansion Purpose 

 

c.   Prospek                           : 

      Prospect 

 

d.   Nilai Proyek                   : 

      Project Cost 

  

8. Catatan                                 : 
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SUKA 
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APLIKASI PERMOHONAN KREDIT 

CREDIT APPLICATION FORM 

 

1. 

 

Nama   Nasabah 

Applicant Name 

Ny.X  

No.  AC : 2-008-626545 

No. CIF  :  3160655 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alamat Usaha        

Company Address 

 

 

Toko Wijaya Jewelry, 

Blok A Plaza Lantai 1 

 

 

No. NPWP :   

4.049.595.4-019.001 

 

No. SIUP : Company Licensee No : 

 

  

No. TDP :  

Company Registration No : 

 

 

No. KTP :  

 

 

3. Alamat Rumah  

Home Address 

Villa Tomang Raya Blok G/6 RT 006 RW 01, Duri, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 

 

4. Jenis Usaha         . 

Type of Business 

Perdagangan Emas, Berlian, Permata dan perhiasan 

6. Jenis & Jumlah Fasilitas  

Yang dimohon              . 

Type & Amount of Credit 

Requested 

Pinjaman Rekening Koran Rp. 600.000.000,- 

Bank X 
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7. Tujuan Penggunaan Fasilitas                  

Purpose of Credit 

Untuk cadangan modal kerja di bidang perdagangan emas dan perhiasan 

7. Jaminan . 

Collateral  

Tanah dan Bangunan dengan alamat di Villa Tomang Raya Blok G/6 RT 006 RW 01, 

Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 

SHM # 4689 a.n. Ny.X 

LT/LB : 492 m2 / 322 m2 

 

8. Jaminan diasuransikan di 

Collateral Insured At  

PT. Sinar Mas 

9. Omzet/bulan 

Sales/month  

 

 

 

10. 

 

 

 

Hubungan Bank./Usaha 

Banks/Trade References  

         

 

 

 

 

 

11. Direferensi Oleh 

Refereed By 

 

12. Lain-lain 

Other 

 

 

Jakarta , 1 September 2008 

 

 

 

 

Ny.X 

Debitur 
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SEJARAH  USAHA 

BACKGROUND 

 

1. Pendiri                           :  

Founder                             

 

2. Tahun Pendirian            :   

Date of establishment    

3. Pemegang Saham          :   

Shareholders                     

4.  

 

Group Usaha    :     

Business Group 

 

 

 

 

a.    Anak Perusahaan/Parent Co 

       Affiliated Co/Holding Co 

 

b.    Group Usaha lainnya  

       Other Business Group 

 

c.    …………………………… 

5. Cabang                          : - 

Branch 

6. Usaha lain       .             : - 

Other Business 

7. Rencana Ekspansi 

Expansion Plan 
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a.   Ada/tidak, Jenis Proyek  :  

     Yes/No, Project Type 

 

b.   Tujuan Ekspansi             : 

     Expansion Purpose 

 

c.   Prospek                           : 

      Prospect 

 

d.   Nilai Proyek                   : 

      Project Cost 

  

8. Catatan                                 : 
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SUKA 
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PROPOSAL KREDIT CALON DEBITUR Mata Uang IDR

DENGAN NILAI PENJUALAN PER TAHUN IDR 500 Juta - 25 Milyar Nilai Tukar ke IDR 1                   

UNTUK FASILITAS KREDIT MAKSIMUM IDR 2,5 Milyar

No TELP

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

No Upgrade

1.

4.

Primary/Mandatory

PARAMETERS

Komposisi Total Penjualan dalam IDR terhadap Total Penjualan (Isi dalam 

Persentase : %)
100% Maka  Fasilitas yang diajukan harus dalam  IDR

Tolakan cek dan giro dalam 3 bulan terakhir (tolakan dalam bulan terakhir

tidak diperkenankan) ketentuan ini hanya berlaku untuk Saldo Tidak Cukup

Grade A

Result

ALAMAT

Bentuk badan usaha calon debitur adalah Perusahaan Perorangan, CV atau PT. Silahkan Pilih :

Hasil cek "BI Black List" untuk calon debitur, Key Person, dan Pemegang Saham harus "satisfactory"

DEBITUR

PENJUALAN PER TAHUN (IDR'000)

Result

Industri calon debitur tidak termasuk dalam "Watch List Industry" yang dimiliki BII

-                                                      

Penjualan calon debitur per tahunnya adalah minimum IDR 500 juta dan maksimum IDR 25 milyar 

JUMLAH TOTAL KREDIT BARU YANG DISETUJUI

ELIGIBILITY CRITERIA

Disetujui Oleh

Tidak ada pendapat negatif dari pembeli dalam hal pengiriman barang dan pelayanan serta dari pemasok dalam hal pembayaran (min masing-masing 2 pembeli dan 

penjual atau mayoritas dari total)

KEY 

PERSON

HASIL PERHITUNGAN RAC

REGIONAL :

-                                                      

JUMLAH KREDIT MAX UNTUK BII SUKA

-                                                      JUMLAH KREDIT MAX SESUAI DENGAN GRADE

CABANG

FAX

Grade D

Catatan yang harus dilengkapi

Risk Acceptance Criteria untuk calon Debitur dengan nilai penjualan per tahun IDR 500 juta - 25 milyar

ActualMin Requirement

Grade B Grade C

Hasil "BI Checking" calon debitur, Key Person dan Pemegang Saham adalah 1 (lancar)

2,500,000                                            

JUMLAH TOTAL KREDIT BARU YANG DIAJUKAN

Untuk Debitur Eksisting dan Baru

Hasil AKKI checking terhadap nasabah, Key Person dan Pemegang Saham adalah 1 (lancar)

Pengalaman "Key Person" atau Pemegang Saham Mayoritas dalam usaha
a. Bisnis Lama min sudah 2 tahun dalam usaha yang sama

b. Bisnis Baru

Lokasi calon debitur berada di daerah dimana SCBC atau cabang BII berada dengan radius maks 75 km

Usia "Key Person" atau Pemegang Saham Mayoritas pada saat pengajuan kredit minimum 25 tahun dan maksimum 65 tahun

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5. Maksimum upgrade dibatasi 10% dari total persetujuan kredit baru / total eksposur per bulan

2

> 10%

4Jumlah Bank yang memberikan pinjaman (termasuk BII).

Rencana suksesi dari "Key person" atau Pemegang Saham mayoritas

Status tempat tinggal atau kantor dari "Key Person" atau Pemegang Saham

Mayoritas

Interest Coverage Ratio

Pengalaman usaha dari calon debitur, termasuk pengalaman dari "Key

Person" (ditentukan berdasarkan angka terendah diantara keduanya)

Secondary

> 5 thn

Suksesor sudah 

terlibat dalam 

bisnis

< 2 thn

Tidak ada rencana 

suksesi

< 2 thn

Sewa < 2thn

Rencana suksesi 

sudah ada tetapi 

suksesor belum 

terlibat 

3

> 5 thn >3 - 5 thn 2 - 3 thn

Milik Sendiri Milik Keluarga

> 4

2 - 3 thn

% penjualan dari satu pelanggan terbesar (mayoritas) terhadap total penjualan

- tidak berlaku bagi usaha retail (khusus usaha Retail: masukan angka 0 maka

pass secara otomatis)

>20% - 30%

< 1

< 10%

Lama tinggal dari "Key person" atau Pemegang Saham Mayoritas di tempat

tinggal atau kantor sekarang (tahun)
>3 - 5 thn

Tidak ada rencana 

suksesi

2 > 2

5%<X<10%

1

tidak diperkenankan) ketentuan ini hanya berlaku untuk Saldo Tidak Cukup

1 dari 2 Thn

Sewa Min 2 Thn

> 30%

Profitabilitas dalam 2 tahun terakhir 

(Harus profit pada tahun terakhir)

Hasil upgrade harus diberikan tanda "A -" atau "B -"

None
2 Thn stabil 

menurun

2 Thn stabil 

meningkat

Penentuan Grade berdasarkan grade terendah dari parameter dalam RAC (baik Primary maupun Secondary)

Maka  Fasilitas yang diajukan harus dalam  IDR

tidak lebih dari 2 (dua), namun penentuan Grade dari hasil upgrade tersebut dibatasi maksimum pada grade terendah dari

  

  

Primary Parameter. 

Catatan untuk Upgrade Poin

Upgrade hanya dapat dilakukan maksimum 1 notch, contoh : dari "C" ke "B" atau dari "B" ke "A"

  

  

< 2 thn

>10% - 20%

> 4 thn

Kondisi :

Hasil grade pada poin 1 diatas dapat di-upgrade dengan ketentuan bahwa grade terendah dalam Secondary Parameter

Lamanya hubungan bisnis dengan pembeli-pembeli terbesar, mencakup 51%

dari total nilai penjualan. (Khusus usaha Retail: ketik NA , maka pass secara

otomatis)

3 - 4 thn 2 - 3 thn

0

0 > 22

1.52

1

< 2,5% 2,5%<X<5%

Umur piutang dalam 3 bulan terakhir (prosentase piutang yang tertunggak

lebih dari 90 hari sejak jatuh tempo, dibanding dengan total penjualan)

1Over limit dari fasilitas kredit dalam 3 bulan terakhir
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-                              -                              

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

BARU

(000)

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

Prov/ 

Kom(000)

TOTAL

-           

-           

Bunga

-           

Keterangan

-           

-           

-           

CURR

-           

JT. TEMPOBAK (000)
LAMA

(000)
STRUKTUR

-                              

Note:

LOKASI/MASA BERLAKU HUB. DG DEB PENGGUNAAN
N. TKS N. LIQ

(000)(000)
JAMINAN NO. BUKTI

10

-                              

-                              

Produk/jasa

LATAR BELAKANG DAN USAHA DEBITUR

Hasil Trade 

Checking

Alamat

Sejak

PERUB

ATAS NAMA

2

9

1

Lending Margin#DIV/0!Total Nilai Taksasi 

Bidang usaha

Collateral Coverage

[Catatan Tentang Jaminan]

Pelanggan

3

7

4

5

6

8

shift

IDR IDR IDR

Alamat

-                    

Utilitas fasilitas

Entry barriers :

Deskripsi

Kondisi Industri :

Persaingan usaha :

                                                                                                                                                                                                                                                           -   

-                                                

Kewajiban Bank

EBT -                    -                    

Reputasi debitur :

Net Profit -                    -                    -                    

SGA

Gross Profit -                    -                    Prospek usaha :

Proyeksi omset :

-                    

100%

COGS

ANALISIS LABA RUGI (` 000)

Perkiraan Saat Ini Setelah Dibiayai BII Analisis Yang Lalu

100% 100% Omset dibanding yg lalu :Penjualan/bulan

Aktivitas rekening di BII

Kualitas rekening secara keseluruhan

DB IDR(000)/hr

CR IDR (000)   frek

Mutasi CR mewakili dari omset Dibanding yg lalu Catatan atas Analisa Bank Statement

orang#KaryawanStatus kantor/pabrik Pembagian jam kerja :

TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS

REKENING BANK TERMASUK BII (IDR`000)

Masa sewa s.d.

Total (inclluding BII for existing customer)

Plafond Sejak Kol Aktif?

Overdraft dan tolakan keluar/masuk

Average   CR  IDR (000)/hr

DB IDR

Supplier

Debitur?

Pesaing utama

Nama Bank

(000)   frek

Jika di BII, apakah diajukan 

untuk BII SUKA?

TIE

-                    Kemampuan finansial :EAT (Tax 30%) -                    -                    
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ANALISIS SWOT (Debitur terhadap BII)

JUSTIFIKASI UTAMA OFFICER ATAS USULAN INI

Opportunities ThreatsWeaknessesStrengths

Tanggal (Tanggal/Bulan/Tahun)

ManagerAccount Officer

JUSTIFIKASI UTAMA OFFICER ATAS USULAN INI

Diajukan Oleh

-                                           -                                            
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Pengikatan IX :

COLLATERAL DATA

(in IDR '000.000 and FCY '000)

Remarks
Insurance & 

Maturity

Liquidation 

Value

Appraisal 

Value
Information of CollateralDebtor & Binding

1,493.00 1,045.00

70%

  Kredit

   II senilai 140% atau

  Asuransi

tgl 9-11-2007

- PPK

- Perubahan Perjanjian

- SK Debet

Pengikatan Yang Akan

Dilakukan :

- Pemasangan APHT

   maksimal senilai taksasi

- Penambahan

  Pertanggungan 

25-12-2008

Sinar Mas

Rp. 322 juta

1,493.00

Account Officer Manager

1,045.00Total  

Account Officer Manager

DEF

Credit Adm. & Control

DRAWDOWN APPROVAL

ABC

                                        -    Patricia M Farida  B.Wiryanti                                  -                                           -   

Area Operation ManagerSME Manager ABM Legal Dept.
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