
SESI 5 – SISTEM 
MANAJEMEN PERKREDITAN

ANALISA KREDIT



INTRODUCTION
Ø Sistem manajemen perkreditan bertujuan untuk

menciptskan kegiatan perkreditan yang prudent, 
menguntungkan dan tetap dalam batas toleransi risiko
yang ditetapkan

Ø Dua aspek penting dalam pemberian kredit:
- Pemberian pelayanan yang baik
- Penilaian batas risiko yang wajar bagi bank

Ø Proses sistem manajemen perkreditan meliputi: analisa
kredit, persetujuan kredit, pemantauan debitur, 
penyelamatan dan penyelesaian kredit dan pengelolaan
kebijakan dan prosedur kredit



SISTEM MANAJEMEN PERKREDITAN

ANALISA 
KREDIT

Sarana analisa
kredit yang efektif
dan efisien dalam

rangka pengambilan
keputusan kredit

yang sehat

PERSETUJUAN 
KREDIT

Keputusan dari
pemutus kredit

untuk menempatkan
dana dan modal 

bank pada aktiva
yang berisiko

PEMANTAUAN 
DEBITUR

Rangkaian aktivitas
untuk mengikuti

sejauh mana 
perkembangan

usaha nasabah dan
perkembangan
kredit sejak

diberikan sampai
lunas

PENYELAMATAN & 
PENYELESAIAN 
KREDIT MACET

Usaha bank untuk
mencegah

kemungkinan
timbulnya kerugian
lebih lanjut atas
suatu kredit yang 

tidak lancar melalui
pengelolaan

hubungan debitur

PENGELOLAAN 
KEBIJAKAN & 

PROSEDUR KREDIT
Ketentuan atau
peraturan yang 

ditetapkan untuk
memberi petunjuk

kepada pejabat
kredit dalam
melaksanakan

aktivitas
perkreditan



LANGKAH PROSES ANALISA KREDIT



LANGKAH PROSES ANALISA KREDIT



PERSETUJUAN 
KREDITKelayakan

Usahanya

Telah sesuai
dengan kebijakan

dan prosedur
pemberian kredit

Diputus sesuai
dengan
kewenangan
memutus kredit

Telah
dipertimbangkan
mengenai keamanan
kreditnya

Tidak menyimpang
dari ketentuan-

ketentuan limit kredit



MEKANISME PERSETUJUAN KREDIT
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Mekanisme persetujuan dan penolakan kredit
a. Kredit ditolak apabila:

• Ditolak oleh pengusul kredit, atau
• Ditolak oleh pemutus kredit

b. Kredit disetujui apabila kredit diusulkan oleh pengusul
kredit dengan suara bulat dan disetujui oleh seluruh
anggota komite kredit secara bulat

Persetujuan komite kredit dituangkan dalam Nota Keputusan 
Komite Kredit (NK-3) yang dibuat oleh sekretaris komite
kredit

NK-3 yang diajukan kepada komite kredit untuk ditandatangani
memuat keputusan kredit berupa:
a. Setuju

• Apabila komite kredit menyetujui usulan kredit baik
dengan atau tanpa penambahan/ perubahan syarat
kredit dan persyaratan lainnya.

b. Tidak setuju
• Apabila komite audit tidak menyetujui seluruh usulan

kredit berikut persyaratannya tanpa terkecuali
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MEKANISME PERSETUJUAN KREDIT
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Dalam hal keputusan komite kredit adalah “setuju” 
maka perubahan syarat atau syarat tambahan harus
dicantumkan dalam NK-3 yang merupakan kesepakatan
bersama seluruh anggota komite kredit disertai
dengan alasan/ pertimbangan perubahan-perubahan
dimaksud.

Pencantuman perubahan syarat atau syarat tambahan
tidak boleh dilakukan di luar rapat komite kredit
maupun melalui sirkulasi

Keputusan komite kredit dituangkan dalam NK-3 dan
ditandatangani oleh seluruh anggota komite kredit
sesuai kuorum pada kolom keputusan yang telah
disediakan pada hari dan tanggal yang sama dengan
pelaksanaan komite kredit

Tidak diperkenankan adanya catatan-catatan atau
syarat-syarat tambahan setelah NK-3 ditandatangani
oleh seluruh anggota komite audit
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PEMANTAUAN DEBITUR



IKHTISAR CAKUPAN PEMANTAUAN DEBITUR




















