
SESI 6
PERSIAPAN DAN ASPEK 

PENILAIAN KREDIT

ANALISA KREDIT



Faktor yang Perlu Diperhatikan dalam Analisis Kredit

Faktor 
Sumber Daya 

Manusia

Faktor 
data 
analisis

Faktor 
teknis 
analisis



1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)
Ø Analis Kredit dalam hal ini Account Officer (AO) harus

memiliki keterampilan yg bersifat teknis maupun pengetahuan
bersifat teoritis disamping harus mempunyai mental yang kuat.

Ø Syarat – syarat bagi seorang Account Officer :
• Sudah terbiasa dengan formolir analisis dan cara

menganalisis.
• Memiliki pengetahuan tentang pengertian yang tepat

mengenai prinsip-prinsip perkreditan.
• Mengetahui praktik/kebiasaan dalam

perdagangan/perusahaan;
• Mempunyai wawasan luas dalam bidang

kauangan/permodalan, manajemen, akuntansi, dan ekonomi;
• Mempunyai mental yang  kuat sehingga tidak mudah

terpengaruh;



Ø Peran Account Officer ; merupakan Point Of Contact antara
bank dengan nasabah yang harus memelihara hubungan antara
nasabah dan wajib memonitor kegiatan usaha nasabah secara
terus-menerus. Di samping itu account Officer (AO) harus
mengetahui:
• Ketentuan yang berlaku dan larangan-larangan yang ada

atas kredit yang dimohon. SOP Perkreditan.
• Besar kredit yang diminta dan untuk apa kredit tersebut

dipergunakan;
• Rencana pembiayaan dan pelunasan nasabah serta sumber

dana pelunasan kredit atau cash Flow usaha nasabah;
• Informasi dan data utama yg diperlukan sehubungan

dengan kredit yang diminta.
• Informasi dan data tambahan apa yang perlu dilengkapi.
• Dari mana sumber dan bagaimana cara informassi dan data 

dimaksud dapat diperoleh.



1. Melakukan penelitian
secara fisik (on the spot) 

ke:
- Rumah calon debitur, 

- Lokasi usaha dan
- Lokasi jaminan

2. Data yang didapat
secara (on site) data 

laporan keuangan
(neraca, laba rugi) 

bisa dengan bantuan
akuntan publik

2. Faktor Data Analisis



3. Faktor Teknis Analisis
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Analisis harus dilakukan dg cara teliti sesuai tetentuan-ketentuan / sesuai SOP,  
teknis analisis:

a) analisis kuantitatif;
b) analisis kualitatif.

1. Informasi dan data umum tentang calon nasabah.
2. Informasi dan data khusus untuk kredit:

Modal Kerja (MK)
Investasi
Konsumtif.
Ekspor / impor

3. Data mengenai aktivitas yang berjalan.
4. Data mengenai rencana usaha pemohon.
5. Izin rekomendasi.



PRINSIP KEHATI-HATIAN

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)1

Capital Adequacy Ratio (CAR)2

Net  Open Position (NOP atau PDN)3

Loan to Deposit Rasio (LDR)4

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Penyediaan dana yang 
diperkenankan bank kepada peminmjam5



Aspek Penilaian Kredit

Variabel Internal

a) Aspek Manajemen
b) Aspek Keuangan
c) Aspek Pemasaran
d) Aspek Produksi
e) Aspek teknis
f) Aspek kemanfaatan
g) Aspek yuridis
h) Aspek sosial 

ekonomi

Variabel Eksternal

1. Siklus atau
konjungtur ekonomi

2. Perkembangan
ekonomi

3. Kondisi ekonomi
4. Peraturan

pemerintah
5. Fluktuasi kurs
6. Analisis persaingan

industri



1. Aspek Manajemen

Dari segi education
(pendidikan) berkaitan dengan 
wawasan dan susunan 
manajemen administrasi yang 
dimiliki sehingga itu akan 
terlihat kualitasnya pada saat 
menjelaskan suatu masalah 
yang berkaitan dengan 
proyek/usaha yang sedang 
dirintisnya

Kapabilitas dari manajer 
dan karyawan yang 

berada di proyek atau 
usaha tersebut

Penelusuran aspek manajemen ini akan 
dimulai dari sisi yang paling dasar mulai dari 
karakter yang dimiliki oleh manajer dan para 
karyawan, latar belakang pendidikan



2. Aspek Keuangan

Berkaitan dengan faktor 
kemampuan menajer
memproyeksikan cash
flow-nya (arus kas)

Sanggup mengembalikan 
pinjaman tepat pada 
waktunya tanpa ada 

macet atau tunggakan
60%

20%



3. Aspek Pemasaran
Keandalan marketing yang dimiliki oleh suatu perusahaan/lembaga 
tentunya akan mampu mendorong, manjangkau dan memasarkan 
produknya sampai ke tempat-tempat yang terjauh sekalipun

Terdistribusikanya barang dan jasa yang dihasilkan ke tangan 
konsumen tepat pada waktu yang disepakati dan juga mampu terjual 
sesuai dengan target yang diharapkan

Marketing mix; product (produk), place (tempat), price (harga), dan 
promotion (promosi) atau 4P agar dapat memuaskan keinginan pasar, 
dan menghadapi persaingan para pesaing khususnya untuk produk atau 
jasa yang sejenisnya



4. Aspek Produksi

Bekaitan dengan kemampuan 
proyek atau usaha yang 

bersangkutan menghasilkan dan 
menyelesaikan pekerjaannya 
dalam ukuran jangka waktu.

Ketersediaan bahan 
baku yang dibutuhkan

5. Aspek Teknis

Keberadaan dari penerapan 
teknologi yang dipergunakan 

apakah sesuai dengan 
kemampuan/skill karyawan yang 

mengerjakan proyek/usaha 
tersebut

kontrol pengerjaan 
perlu diperhatikan



6. Aspek Kemanfaatan/ Benefit Aspect

Bahwa proyek/usaha yang dikerjakan tersebut nantinya diharapkan akan 
bermanfaat bagi masyarakat (Public)

Turut membantu menyesuaikan program pemerintah (Government Program) 
dalam pembangunan.

Setiap pengajuan dan pencairan kredit yang dilakukan oleh sebuah perbankan 
adalah mengacu kepada target, tujuan, dan prioritas pembangunan pemerintah 
yaitu memberikan suatu arti berupa pencapaian dari target pembangunan ekonomi, 
seperti target pembangunan ekonomi untuk jangka pendek, jangka menengah, dan 
jangka panjang.



7. Aspek Yuridis 
(Juridical Aspect) 

Berkaitan dengan apa 
proyek/usaha yang 
dilakukan tersebut sudah 
mematuhi berbagai 
ketentuan yang berlaku 
atau yang ditetapkan oleh 
pemerintah (Goverment)

8. Aspek Sosial Ekonomi  

Bagaimana dampak usaha atau 
perusahaan tersebut 
terhadap lingkungan, 
khususnya dampaknya 
terhadap pertumbuhan 
ekonomi di lingkungan usaha 
atau perusahaan, seperti 
penyerapan tenaga kerja, 
sedapat mungkin tidak 
merusak atau mengganggu 
keadaan lingkungan hidup 
seperti pencemaran limbah 
(dilihat dari analisis mengenai 
dampak atas 
lingkungan/AMDAL). 


