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Fungsi Perencanaan Kredit 
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Untuk mengantisipasi terjadinya 
perubahan perencanaan yang di 

akibatkan oleh terjadinya 
perubahan di dalam tubuh bank 
atau perubahan yang terjadi di 

luar bank seperti politik, 
kebijakan bank, dan lain 

sebagainya

Sebagai referensi dan 
pengawasan pada pelaksanaan 
pemberian kredit agar sesuai 

dengan perencanaannya

Perencanaan kredit juga dapat 
berfungsi sebagai pedoman 
dalam penentuan pemberian 
kredit sehingga terhindar dari 
spekulasi yang mengandung 
resilko kerugian

Perencanaan kredit berfungsi 
sebagai pedoman pemberian 
kredit sesuai dengan segmen 
pasar, misalnya jika kondisi 
pasar sedang baik maka strategi 
apa yang perlu dilakukan dan 
sebaliknya



Sifat-sifat Perencanaan Kredit 
Lengkap dan Detail

Memudahkan 
Pengawasan KreditFleksibel

Mengandung 
resikoObjektif



Faktor-Faktor
Perencanaan
Kredit

Kegiatan Ekonomi secara makro

Pasar modal yang dapat menampung kredit (dana) yang 
ditawarkan ditawarkan kepada masyarakat masyarakat.

Pasar modal yang dapat menampung kredit (dana) yang 
ditawarkan ditawarkan kepada masyarakat masyarakat.

Kemampuan bank dalam memperoleh sumber –sumber dana dengan 
biaya rasionil

Situasi sosial politik suatu negara

Peraturan-peraturan Moneter yang berlaku

Berbagai macam substitusi dari sumber dana yang dipasarkan di masyarakat

Mekanisme dan sarana pemasaran dana yang ada didalam masyarakat.



PLANNING ASSUMPTION

58%23%

10%

9%

Intensitas pengaruh masing-
masing faktor tersebut 
berbeda-beda satu sama 
lainnya.Oleh karena itu untuk 
memudahkan penyusunan 
rencana harus ditetapkan 
berbagai Planning
Assumption yang akan 
dipakai.

Pola permintaan dana dari 
masyarakat usaha untuk 
tahun yang akan datang 
naik X%
Tingkat suku bunga, rata-
rata akan cenderung 
konstan
Perkembangan 
perekonomian negara 
yang semakin cerah

Tingkat suku bunga 
tabungan dan deposit 
diharapkan akan turun Y%



OBJEKTIF DARI PERKREDITAN

Apakah untuk mengejar laba setinggitingginya?1
Apakah untuk penetrasi pasar ?2
Apakah untuk mengembangkan bisnis bank yang 
lain ?3
Apakah untuk memajukan perekonomian negara ?4
Apakah untuk memasarkan dana yang idle ?5



RISIKO PERKREDITAN

Risiko dari sifat usaha

Risiko Politik

Risiko Geografis

Risiko Persaingan

Risiko Uncertainty

Risiko Inflasi
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FAKTOR DALAM PERENCANAAN 
SUKU BUNGA KREDIT

Biaya dana 
itu sendiri

Bank Pesaing Risiko Usaha

Nasabah
Mutu 

pelayanan



PERENCANAAN DAN EVALUASI PERFORMANCE 
KEGIATAN PERKREDITAN

Berbagai ratio keuangan

Yield on credit

Customer Profitability



PENDEKATAN PERENCANAAN KREDIT

Pendekatan Struktur 
Sumber Dana

Bank perlu mengelompokkan dana 
yang bersifat jangka pendek 
seperti tabungan dan giro akan 
digunakan untuk pemberian kredit 
jangka pendek pula, begitu pula 
dengan dana jangka panjang 
seperti deposito maka akan 
digunakan untuk pemberian kredit 
jangka panjang.

Pendekatan
Pasar

Kebutuhan pasar menjadi tolok 
ukur bagi bank untuk 

mengembangkan produknya, 
bank harus melihat minat dari 

pasar

Pendekatan
Anggaran

Untuk membuat suatu
rencana kerja pada bank 

tentu diperlukan riset dan 
penelitian target pasar 
dari bank itu. Kemudian 

hasilnya digunakan sebagai 
acuan untuk membuat 

anggaran sebagai rencana 
kerja yang harus dicapai 

di masa mendatang

Pendekatan
Regulasi

Ketika Pemerintah 
menetapkan kebijakan 

moneter atau kebijakan 
perbankan, maka bank 

harus mengikuti kebijakan 
tersebut, hasilnya bank 

harus menyiapkan langkah 
antisipasi dan 

menyesuaikan program 
rencana kerjanya atas 

kebijakan tersebut

Pendekatan
Organisatoris

Jenis bank dan 
kapasitas bank sangat 

berpengaruh pada 
pembuatan rencana 

kerja



SUMBER  DANA

EKSTERN INTERN

PEMILIK HUTANG CADANGAN INTENSIF

Donasi
pemilik, 
saham
biasa, saham
preferan, 
dan lain-lain

-- Giro
-- Deposito
-- Travelers 
Cheks
--Tabanas
- Taska
-Giro Bank lain
-Setoran jaminan
- Likuiditas BI

-Cadangan
Umum,
-Cadanagan
khusus
-- Cadanagn
Debitur
-- Laba yang di
tahan

-Penjualan
Fixed asset yg
tdk terpakai
-- Likuidasi
barang jaminan
kredit maut
-- Penagihan
debitur debius

Pendekatan Struktur Sumber Dana



Perencanaan Kredit Melalui Pendekatan Pasar

Corak pemasaran (market 
profile) dari pasar dana 

(kredit)

Corak Produk
(Product Profile)

Corak persaingan
(Competition Profile)

Corak nasabah
(Customer Profile)

Setelah melihat corak maka dibuat analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity 
dan Treath) dari analisis SWOT barulah dapat menentukan sasaran pemasaran (market 
Objectives)



Calon Debitur mengajukan
permohonan kredit ke bagian

pemasaran (Account Officer/AO).

AO mempelajari permohonan tersebut,bila dianggap layak
untuk diproses maka AO akan melakukan kontak dengan
calon debitur untuk mengadakan pertemuan,pengumpulan
data usaha serta peninjauan jaminan yang diberikan calon

debitur kemudian dianalisis

Bila permohonan dinilai layak, hasilnya
dituangkan ke suatu proposal kredit dan

diajukan ke komite pinjaman untuk
memperoleh persetujuan kredit

Bila Permohonan disetujui, AO 
mengumpulkan data pelengkap, umumnya
adalah persyaratan dan dokumen yang 

berkaitan dengan aspek legal

Kemudian terjadi pengikatan kredit
antara bank dan debitur

Bank melakukan administrasi terhadap debitur
sebelum mengadakan pencairan dana

PROSES PEMBERIAN KREDIT



PERMOHONAN KREDIT

Bila terjadi penolakan, AO 
harus mengemukakan alasan
dengan jelas dan hendaknya
dilakukan dengan cepat agar 
pemohon dapat mengambil

langkah lainnya untuk
memperoleh kredit yang 

dibutuhkan

04.

Sebelum melakukan
penolakan, AO biasanya
berkonsultasi dengan

atasannya terlebih dahulu

03.

Calon debitur mengemukakan maksudnya
secara sekilas dan AO telah mulai berusaha
mengenal calon debitur untuk mengadakan
analisis awal, misalnya berkaitan dengan:
- Reputasi pemohon di bidangnya
- Jenis usaha pemohon

02.

Ini merupakan tahap
pertama dari pemberian

kredit

01.



15

Pengumpulan
Data dan
Peninjauan
Jaminan

01. 02.

Bila permohonan kredit layak diproses, 
AO mengadakan perjanjian selanjutnya
dengan pemohon untuk mengumpulkan

data dan peninjauan jaminan

Peninjauan dan penilaian jaminan
dapat dilakukan oleh internal bank-

bagian taksasi (appraisal) atau
perusahaan penilai

04. 03.

Menurut BI, bank harus
memanfaatkan jasa penilai
eksternal untuk pengajuan

kredit di atas jumlah
tertentu

Pada tahap ini, AO berusaha mengenal
calon debitur dengan mengumpulkan data 

sebanyak dan selengkap mungkin agar 
analisis kredit dapat dilakukan dengan

baik

05. 06.

Pengumpulan data dilakukan AO 
dengan cara wawancara

terhadap calon debitur dan
secara tertulis

Pada tahap ini AO dan calon debitur
mulai mengadakan negosiasi awal
mengenai struktur pinjaman, suku

bunga,dan lainnya



PROPOSAL KREDIT
Tahap selanjutnya AO akan menyusun proposal kredit yang
memuat identitas dan hasil analisis kredit yang telah
dilakukan kemudian diajukan ke komite kredit untuk
dipelajari sehingga akan di dapat keputusan kredit.

Permohonan ditolak karena dinilai
tidak layak untuk dibiayai oleh bank.
Hal ini dapat disebabkan karena :
• usaha tidak layak
• jaminan tidak memadai
• reputasi pemohon tidak bagus
• tidak sesuai dengan kebijakan

perkreditan bank

Permohonan diterima
sesuai dengan kondisi yang 

diajukan

Permohonan kredit diterima dengan
perubahan kondisi. Perubahan yang
mungkin terjadi adalah:
• Jumlah kredit yang disetujui
• Jenis kredit
• Struktur Kredit
• Kondisi kredit lainnya sepeti

suku bunga, jangka waktu,dll.

01 02 03

Ada 3 kemungkinan keputusan kedit yang diambil :


