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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian dengan tema Manajemen Risiko Perbankan ini pernah diteliti 

sebelumnya oleh: 

1. Afriandi Firdiansah, tahun 2009 mengenai manajemen risiko sebagai 

strategi untuk mengurangi risiko kredit, dengan studi kasus pada PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang 

Malang telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan yang telah 

diatur oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Pusat. 

2. Vondy Finalisa pada tahun 2010 dengan studi kasus di PT. Bank 

Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Kawi Malang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Malang telah dapat 

menekan terjadinya kredit bermasalah. 

3. Fajar An Nisa pada tahun 2012 dengan studi kasus di PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Singosari meneliti tentang 

penyelesaian kredit macet pada produk BRI Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) menggunakan manajemen risiko. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa BRI Unit Singosari melakukan pengendalian 

kredit melalui formulir yang digunakan untuk pengajuan KUR, analisa 

kredit, kunjungan lapangan oleh mantri, pengawasan terhadap kredit 
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yang disalurkan, serta kunjungan dari tim audit BRI untuk memeriksa 

keseluruhan operasional BRI Unit Singosari, terutama operasional 

kredit. 

 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Bank 

A. Pengertian Bank 

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, 

yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. (Suyatno, 2003:11). 

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan 

utamanya adalah menghimpun dari masyarakat dan menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. 

Menurut Manurung dan Raharja (2004:118), bank adalah lembaga 

keuangan yang menghimpun dana deposito dan memberikan kredit pinjaman. 

Sedangkan menurut Kasmir (2011:11), definisi bank adalah lembaga keuangan 

yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya 

kembali serta memberikan jasa bank lain. 

Dari beberapa pengertian di atas, penulis meringkas bahwa definisi bank 

adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali dalam bentuk 

kredit maupun jasa-jasa perbankan lainnya dalam rangka memperbaiki 

perekonomian rakyat dan negara. 
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B. Fungsi Bank 

Menurut Firdiansyah (2009:10) Fungsi bank adalah lembaga yang 

berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang 

memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang 

berfungsi memperlancar lalu-lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari 

kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal tersebut tampak dalam 

kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk 

giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang 

memerlukan dana. Fungsi lain dari bank antara lain: 

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien 

dalam kegiatan ekonomi. 

2. Menciptakan uang melalui penyaluran kredit dan investasi. 

3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. 

4. Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana dan trust atau perwalian 

amanat kepada individu dan perusahaan. 

5. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. 

6. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga. 

7. Menawarkan jasa keuangan lainnya seperti kartu kredit, traveler check, 

transfer dana, dan sebagainya. 

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, fungsi-fungsi bank juga 

semakin luas, tetapi tetap dengan tujuan awalnya, yaitu melayani jasa keuangan 

masyarakat dengan sebaik-baiknya demi terciptanya pertumbuhan ekonomi 

masyarakat dan negara. 
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C. Jenis-jenis Bank 

Jenis-jenis bank dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain: 

1. Segi fungsi 

Berdasarkan fungsinya, menurut UU Pokok Perbankan Nomor 

7 tahun 1992, jenis bank terdiri dari: 

a. Bank umum 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, yaitu dapat 

memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang kegiatannya 

menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, 

tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan 

dengan itu baik secara konvensional maupun syariah. 

2. Segi kepemilikan 

Berdasarkan kepemilikannya, bank dapat dibedakan menjadi: 

a. Bank pemerintah 

Bank pemerintah adalah bank yang dimiliki dan dikelola 

oleh pemerintah dan seluruh biaya yang berkaitan dengan 

operasonal dari bank seluruhnya berasal dari pemerintah. Contoh 

bank pemerintah di Indonesia adalah Bank Rakyat Indonesia 

(BRI), Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46), dan Bank Indonesia. 
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b. Bank swasta 

Bank swasta berasal adalah bank yang dikelola perorangan 

atau kelompok (selain instansi pemerintah) dan seluruh biaya 

operasional ditanggung oleh perorangan atau kelompok. Bank 

swasta dibedakan menjadi dua, yaitu bank swasta nasional dan 

bank swasta asing. Bank swasta nasional berasal dari dalam 

negeri dimana bakn tersebut didirikan, sedangkan bank swasta 

asing berasal dari luar negeri. 

3. Segi status 

Berdasarkan statusnya, bank dapat dibedakan menjadi: 

a. Bank devisa 

Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan 

transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan  mata uang 

asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri. 

b. Bank non devisa  

Bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai izin 

untuk melaksanakan transaksi di luar negeri seperti bank devisa. 

4. Segi cara menentukan harga 

Dari segi menentukan harga, bank dibedakan menjadi: 

a. Bank berdasarkan prinsip konvensional 

Yaitu bank yang mendapatkan keuntungan dan 

menentukan harga dengan menggunakan metode penetapan harga 

bunga sebagai harga jual dan menggunakan berbagai biaya untuk 

aktivitas jasa bank. 
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b. Bank berdasarkan prinsip syariah 

Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan 

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak 

lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan 

usaha atau kegiatan perbankan lainnya. 

 

C. Sumber Dana Bank 

Faisal (2005:33) menjelaskan bahwa sumber dana bank untuk keperluan 

operasionalnya dibedakan menjadi 3, yaitu: 

1. Dana yang bersumber dari modal sendiri 

Sumber dana sendiri sering disebut dana pihak 1, yaitu dana 

yang berasal dari dalam bank, baik dari pemegang saham maupun 

sumber lain. Dana modal sendiri terdiri atas: 

a. Modal disetor 

b. Laba ditahan 

c. Cadangan-cadangan 

d. Agio saham 

2. Dana yang berasal dari pinjaman 

Dana ini disebut dana pihak ke 2, yaitu sumber dana yang 

berasal dari pinjaman bank lain maupun lembaga keuangan lain kepada 

bank. Macam dana pihak ke 2 antara lain: 

a. Pinjaman biasa antar bank, 

b. Call money 

c. Pinjaman dari Bank Indonesia 
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d. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 

3. Dana yang berasal dari masyarakat 

Sumber dana ini disebut dana pihak ke 3, yaitu sumber dana 

yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah. Sumber dana yang 

berasal dari masyarakat ini merupakan sumber dana terbesar bagi bank. 

Besarnya dapat mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola 

oleh bank. Dana pihak ketiga terdiri dari: 

a. Giro 

b. Deposito 

c. Tabungan 

 

2.2.2 Kredit 

A. Pengertian Kredit 

Kredit merupakan salah satu produk perbankan yang banyak dibutuhkan 

oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan ekonominya, seperti menambah 

modal kerja untuk usahanya, atau memenuhi kebutuhan individu yang semakin 

hari semakin bervariasi. Kredit berasal dari kata credere yang dalam bahasa 

Yunani artinya faith atau kepercayaan. Dasar dari kredit adalah kepercayaan 

kreditur memberikan pinjaman kepada debitur dengan harapan debitur dapat 

terbantu dan dapat mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah 

aslinya. 

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992, kredit adalah 

penyediaan barang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 
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mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Sedangkan 

Hasibuan (2005:87) menyatakan kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus 

dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang 

telah disepakati. 

Dalam praktek sehari-hari pengertian kredit adalah kemampuan untuk 

melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan janji 

pembayarannya akan ditangguhkan pada jangka waktu yang telah disepakati. 

(Muljono, 2001:9). 

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:1), jika dilihat dari pendapatan 

(income/Y) dan pengeluaran (expenditure/E) maka anggota masyarakat dapat 

dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: 

1. Golongan 1, yang pendapatannya lebih besar dari pengeluaran (Y>E). 

2. Golongan 2, yang pendapatannya sama besar dengan pengeluarannya 

(Y=E). 

3. Golongan 3, yang pendapatannya lebih kecil dari pengeluaran (Y<E). 

Dalam Golongan 1 dan 2 tidak ditemukan masalah. Dalam peristiwa 

Golongan 1, kejadian tersebut dinamakan surplus (Y>E). Sedangkan dalam 

Golongan 2 walaupun pendapatan sama dengan pengeluaran, Golongan 2 tetap 

dapat memenuhi kebutuhannya. Defisit terjadi pada Golongan 3 karena 

pendapatan lebih kecil dari pengeluaran, maka Golongan 3 tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya. Salah satu alternatif yang dilakukan Golongan 3 agar tetap dapat 

memenuhi kebutuhannya adalah dengan cara melakukan pinjaman (kredit) kepada 
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Golongan 1 yang terjadi surplus atau kelebihan pendapatan sehingga Golongan 3 

dapat memenuhi kebutuhannya. Peristiwa ini yang dinamakan kredit. 

 

B. Tujuan Kredit 

Pemberian fasilitas kredit mempunyai suatu tujuan tertentu. Tujuan 

pemberian kredit tersebut tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Tujuan 

utama pemberian kredit antara lain: 

1. Mencari keuntungan 

Bank mencari keuntungan atau hasil terutama dalam bentuk 

bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya 

administrasi kredit yang dibebankan oleh nasabah. Hasil lainnya 

adalah nasabah yang memperoleh kredit memiliki kemungkinan 

bertambah maju usahanya.  

2. Membantu usaha nasabah 

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang 

memerlukan dana bank berupa dana investasi maupun dana untuk 

modal kerja. Dengan bantuan dana tersebut maka pihak debitur akan 

dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. 

3. Membantu pemerintah 

Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh 

bank berarti ada peningkatan pembangunan di beberapa sektor 

sehingga secara otomatis meningkatkan perekonomian keseluruhan 

daerah dalam negara. Jika ekonomi meningkat, maka negara akan 

semakin maju dalam bidang lain. 
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4. Untuk meningkatkan gairah usaha 

Pemberian kredit dapat membangkitkan semangat berusaha 

bagi penerima kredit, apalagi bagi nasabah yang modalnya terbatas 

dan membutuhkan tambahan modal untuk usahanya untuk 

mengembangkaj alat-alat produksi, menambah tenaga kerja dan 

tenaga ahli, dan lain-lain. 

5. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

Apabila sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, 

maka pabrik tersebut akan membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi pengangguran. 

Dengan demikian, pemerataan pendapatan dapat meningkat dengan 

adanya kredit. Berkurangnya pengangguran berarti berkurangnya juga 

masalah sosial yang sering muncul akibat kesusahan ekonomi. 

 

C. Unsur-Unsur Kredit 

Menurut Rivai (2007:438-439), terdapat beberapa unsur yang terdapat 

dalam pemberian kredit. Unsur-unsur tersebut adalah: 

1. Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima 

kredit (debitur). 

2. Terdapat kepercayaan kreditur kepada debitur bahwa kredit yang 

diberikan akan dikembalikan di masa mendatang sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati. 

3. Terdapat persetujuan berupa kesepakatan penyaluran kredit dalam 

bentuk janji tertulis (akad kredit). 
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4. Terdapat penyerahan barang, jasa, atau uang dari kreditur kepada 

debitur. 

5.  Terdapat unsur waktu yang dapat berarti mencakup masa 

pengembalian kredit yang elah disepakati. Masa pengembalian kredit 

tersebut bisa dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka 

panjang. 

6. Terdapat unsur risiko di pihak kreditur maupun debitur baik secara 

sengaja atau tidak. 

7. Terdapat unsur bunga sebagai balas jasa dari debitur kepada kreditur 

atas kredit yang disalurkan. 

 

D. Jenis-Jenis kredit 

Fasilitas kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat 

untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis. Secara umum jenis-jenis kredit 

tersebut dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain: 

1. Kredit dilihat dari sudut tujuannya 

a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 

memperlancar jalannya proses konsumsi. 

b. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 

memperlancar jalannya proses produksi. 

c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan 

untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi. Kredit 

perdagangan tersebut dapat terdiri atas kredit perdagangan dalam 

negeri dan luar negeri. 
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2. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya 

a. Kredit jangka pendek (short term loan) 

Kredit berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam kredit 

sektor pertanian, kredit untuk tanaman musiman yang berjangka 

waktu lebih dari satu tahun juga masuk kategori kredit jangka 

pendek. 

b. Kredit jangka menengah (medium term loan) 

Kredit yang berjangka antara 1 sampai 3 tahun, kecuali 

kredit sektor pertanian seperti yang tercantum di atas. 

c. Kredit jangka panjang (long term loan) 

Kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit 

jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang 

bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk 

melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek 

baru. 

3. Kredit dilihat dari sudut jaminannya 

a. Kredit tanpa jaminan (unsecured loan) 

Yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah tidak disertai 

dengan jaminan apapun. 

b. Kredit dengan jaminan (secured loan) 

Kredit yang menggunakan jaminan sebagai tanda bahwa 

nasabah pasti akan membayar kredit tersebut. Jika nasabah tidak 

membayar sesuai dengan ketentuan saat mengajukan permohonan 

kredit, maka jaminan tersebut menjadi hak bank. 
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4. Kredit dilihat dari sudut penggunaanya 

a. Kredit investasi 

Kredit investasi termasuk kredit jangka menengah atau 

jangka panjang yang diberikan suatu bank kepada perusahaan 

untuk melakukan investasi atau penanaman modal. 

b. Kredit eksploitasi/modal kerja 

Kredit ini termasuk jangka pendek yang diberikan oleh bank 

kepada perusahaan untk membiayai kebutuhan modal kerja suatu 

perusahaan sehingga dapat beroperasi dengan lancar. Kredit 

eksploitasi disebut juga dengan kredit modal kerja karena bantuan 

modal kerja digunakan untuk menutup biaya-biaya yang berkaitan 

dengan operasional. 

 

E. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 

Kasmir (2011:91-94) menjelaskan prinsip-prinsip pemberian kredit 

sebagai berikut: 

1. Prinsip 5C 

a. Character 

Character adalah sifat atau watak dari calon debitur yang 

tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun latar belakang 

kehidupan pribadinya seperti keluarga, gaya hidup, dan lain-lain. 

Character mencerminkan kemauan nasabah untuk membayar 

kreditnya. Tetapi bank sebaiknya berhati-hati karena sifat manusia 

dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan sekitarnya. 
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b. Capacity 

Capacity menilai calon debitur berdasarkan kemampuannya 

dalam mengelola bisnis atau pekerjaannya. Contohnya jika calon 

debitur tersebut memiliki pendapatan atau laba yang tinggi, maka 

semakin besar kemampuannya untuk mengembalikan kredit beserta 

bunganya, dan sebaliknya. 

c. Capital 

Fungsi penilaian Capital adalah menganalisa sumber-

sumber pembiayaan lain yang dimiliki oleh calon debitur terhadap 

usaha atau kegiatan lain yang akan dibiayai dengan kredit. 

d. Collateral 

Collateral adalah jaminan yang dapat diberikan oleh calon 

debitur jika permohonan kredit diterima. Jaminan digunakan 

sebagai pengikat antara debitur dengan kreditur. Jika kreditur 

mengalami gagal bayar dalam kredit, maka jaminan tersebut adalah 

pengganti dari kredit yang tidak terbayar tersebut. Biasanya 

jaminan berupa sertifikat tanah, rumah, kendaraan, dan lain-lain. 

Hal ini berguna sebagai pelindung bank dari risiko kerugian akibat 

kredit bermasalah. 

e. Condition of Economic 

Penilaian Condition Economic diperlukan untuk 

menganalisa prospek usaha pada kondisi ekonomi sekarang dan 

dapat digunakan untuk memutuskan apakah kredit akan diberikan 

atau tidak jika dilihat dari kondisi perekonomian. 
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2. Prinsip 7P 

a. Personality 

Penilaian Personality sama dengan penilaian Character, 

yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya yang 

mencerminkan kemauan debitur mengembalikan kredit. 

b. Party 

Party, yaitu mengklasifikasikan calon debitur ke dalam 

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta 

karakternya untuk mendapatkan fasilitas kredit. 

c. Purpose 

Tujuan penilaian Purpose adalah untuk mengetahui tujuan 

pengambilan kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkannya. 

Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, yaitu untuk 

tujuan konsumtif atau untuk mendukung usaha yang dilakukan 

debitur. 

d. Prospect 

Yaitu untuk menilai prospek usaha calon debitur di masa 

mendatang apakah akan tetap bertahan atau tidak. 

e. Payment 

Payment adalah cara calon debitur mengembalikan kredit. 

Sumber dana yang digunakan untuk mengembalikan kredit juga 

dianalisis untuk menilai kemampuan debitur mengembalikan 

kredit. Oleh karena itu dalam menganalisis kemampuan 
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pembayaran nasabah harus dilakukan dengan cermat dan 

mendalam. 

f. Profitability 

Laba yang dihasilkan oleh usaha debitur akan selalu 

dianalisis untuk menilai usaha tersebut layak dan tidaknya 

diberikan kredit untuk masa mendatang. 

g. Protection 

Prinsip Protection sama dengan Collateral, yang artinya 

jaminan yang diberikan kepada kreditur untuk mengikat debitur 

agar mengembalikan kreditnya. Jika debitur gagal dalam 

pengembalian, maka jaminan tersebut yang akan digunakan untuk 

mengembalikan kredit yang bersangkutan. 

3. Prinsip 3R 

Selain prinsip 5C dan 7P dari Kasmir, Firdaus dan Ariyanti 

(2009:89-90) menambahkan prinsip 3R, yaitu: 

a. Return 

Return adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh 

debitur setelah menggunakan jasa kredit dari bank. Dapat diartikan 

sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank dari penyaluran 

kredit tersebut tanpa meyampingkan keberlangungan usaha debitur. 

b. Repayment 

Bank harus menilai jangka waktu pengembalian kredit 

debitur sesuai dengan kemampuannya untuk mengembalikan 

kredit. 
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c. Risk bearing ability 

Bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana 

perusahaan debitur mampu menanggung risiko kegagalan apabila 

terjadi penurunan laba atau pailit. 

Menurut Kasmir (2011:112-114), prinsip penilaian kredit juga dapat 

dilakukan  dengan mengacu pada studi kelayakan selain 5C dan 7P. Studi 

kelayakan tersebut dinilai dari: 

1. Aspek Hukum 

Aspek untuk menilai masalah legalitas badan usaha serta izin-

izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian 

dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui 

pemilik perusahaan dan besarnya modal masing-masing pemilik. 

Kemudian juga diteliti keaslian dari Surat Izin Usaha Industri (SIUI) 

untuk sektor industri, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk 

sektor perdagangan, Tanda Daftar Perusahan (TDP), Nomer Pokok 

Wajib Pajak (NPWP), dan hal-hal lain yang menyangkut tentang 

legalitas. 

2. Aspek Pemasaran 

Aspek ini meneliti pemasaran produk minimal tiga bulan atau 

tiga tahun yang lalu, rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan 

atau tiga tahun mendatang, kekuatan pesaing, dan prospek produk 

secara keseluruhan agar bank dapat bertahan pada persaingan jasa bank 

yang semakin lama semakin keras. Bank yang memiliki pemasaran 

menyeluruh memiliki kemungkinan lebih dipercaya masyarakat. 
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3. Aspek Keuangan 

Penilaian dalam aspek keuangan digunakan untuk menilai 

sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana 

dalam penggunaanya. Penilaian dapat dilakukan dengan kriteria 

kelayakan investasi yang mencakup rasio-rasio keuangan, Payback 

Period, Net Present Value (NPV), Profitability Index, Internal Rate of 

Return (IRR), dan Break Even Point (BEP). 

4. Aspek Teknis 

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi 

seperti kapasitas mesin yang digunakan, lokasi, dan lay out ruangan. 

5. Aspek Manajemen 

Aspek manajemen digunakan untuk menganalisis struktur 

organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar 

belakang pengalaman dalam mengelola perusahaan. 

6. Aspek Sosial Ekonomi 

Situasi sosial dan ekonomi yang sedang berkembang saat ini 

juga harus selalu di analisis agar perusahaan dapat selalu menyesuaikan 

dan tetap terus bertahan. 

7. Aspek AMDAL 

Aspek ini berfungsi untuk menganalisis dampak usaha yang 

dijalankan akan menimbulkan pencemaran lingkungan atau tidak. Jika 

perusahaan mengabaikan AMDAL, maka masyarakat di lingkungan 

sekitar akan terganggu dan melakukan tindakan kepada perusahaan 
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tersebut yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kemampuan 

perusahaan untuk melakukan pengembalian kredit. 

 

F. Prosedur Umum Perkreditan 

Untuk meminimalisir NPL, bank perlu untuk membuat beberapa prosedur 

khusus untuk perkreditan. Hal ini diperlukan agar proses pemberian kredit 

berjalan sesuai alur yang ditentukan mulai pengajuan permohonan hingga 

pengembalian pokok kredit beserta bunganya. Beberapa tahapan yang harus 

dilakukan antara lain tahapan penyusunan perencanaan perkreditan setiap awal 

tahun atau rencana pemasaran kredit selama satu tahun harus disusun pada akhir 

tahun sebelumnya, tahapan proses pemberian putusan kredit, tahapan pembuatan 

dokumentasi dan administrasi kredit, tahapan persetujuan pencairan kredit serta 

tahapan pengawasan dan pembinaan kredit. Penjelasan prosedur perkreditan yang 

meliputi ketentuan tersebut harus dilakukan sejak nasabah mengajukan 

permohonan kredit hingga kredit dilunasi. Menurut Rivai dan Veithzal 

(2006:189), tujuan utama dibuatnya prosedur kredit adalah: 

1. Memberikan ketegasan atau tugas-tugas dari seorang Account Officer 

(AO), sehingga akan lebih memperjelas wewenang  dan tanggung 

jawab seorang AO. 

2. Agar flow of document (alur dokumen) dapat diikuti dan diketahui 

dengan jelas. 

3. Memperlancar arus pekerjaan. 

Prosedur pemberian kredit ini berlaku untuk permohonan kredit baru, 

perpanjangan waktu pengembalian atau tambahan yang mungkin diberlakukan 
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oleh bank. Suyatno (2003:69) menyatakan langkah yang lazim dalam prosedur 

perkreditan yaitu: 

1. Permohonan Kredit 

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari: 

a. Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara 

lengkap dan sah, 

b. Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan 

lengkap diisi oleh nasabah, 

c. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis kredit. 

Setiap nasabah yang berencana untuk mengajukan 

permohonan kredit kepada bank wajib memenuhi berkas-berkas 

permohonan tersebut secara tepat sesuai dengan keadaan terbaru. 

Berkas-berkas permohonan yang telah diisi nasabah akan dijadikan 

bahan pertimbangan oleh AO untuk menentukan jumlah kredit 

yang akan diberikan. Bank memerlukan beberapa data dari nasabah 

yang mengajukan permohonan kredit dan disertakan di dalam 

berkas permohonan, misalnya informasi mengenai jumlah kredit 

yang diperlukan, tujuan/apa yang akan dibiayai dari kredit tersebut, 

laporan keuangan terbaru, dan sebagainya. Data umum juga 

diperlukan untuk melihat historis perusahaan/individu tersebut 

apakah pernah mengalami kredit bermasalah atau tidak. Data 

tersebut antara lain nama lengkap dan alamat jelas dari pemohon 

kredit, nama perusahaan, pemilik, bidang usaha, dan lain-lain. 

Setelah memiliki data-data ini, bank segera melakukan cross check 
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kepada bank pusat untuk melihat histori nama yang bersangkutan 

apakah sedang/pernah melakukan kredit di bank lain, mengalami 

kredit bermasalah, dan lain-lain. Informasi mengenai jaminan yang 

diberikan oleh nasabah juga diperlukan sebagai pengikat antara 

nasabah dan bank dan meyakinkan bank bahwa nasabah akan 

membayar kredit beserta bunganya. 

2. Penyidikan dan Analisis Kredit 

Kegiatan penyidikan adalah pekerjaan yang meliputi: 

a. Wawancara dengan pemohon kredit (debitur), 

b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit 

yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. 

Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan data 

kredit macet, 

c. Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai 

hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang 

diperoleh, 

d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang 

telah dilaksanakan. 

Sedangkan analisis kredit meliputi: 

a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, 

baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui 

kemungkinan pertimbangan diterimanya permohonan kredit, 

b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian 

dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan 
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pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari 

permohonan kredit nasabah. 

3. Keputusan Permohonan Kredit 

Keputusan permohonan kredit adalah tindankan yang 

dilakukan pejabat yang berwenang dan berhak mengambil keputusan 

kredit berupa menolak dan menyetujui sebuah permohonan kredit. 

Setiap keputusan permohonan kredit tersebut harus memperhatikan 

penilaian syarat-syarat umum yang tercantum dalam laporan 

pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau 

informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan harus 

dibubuhkan secara tertulis (disposisi). Pejabat-pejabat yang 

berwenang dalam pengambilan keputusan kredit adalah Kepala 

Bagian Kredit atau Kepala Cabang/Unit. 

Bila secara teknis permohonan kredit dari nasabah tidak dapat 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka pejabat yang 

berkepentingan berhak menolak permohonan tersebut. Penolakan 

tersebut harus disertakan secara tertulis dan lengkap dengan alasan 

penolakan sebagai bahan evaluasi untuk nasabah. 

4. Pencairan Kredit 

Pencairan kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan 

kredit yang telah disetujui oleh bank. (Suyatno, 2003). Pencairan 

kredit ini berupa pembayaran dan atau pemindahbukuan atas beban 

rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Pencairan kredit dilakukan 
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jika bank benar-benar yakin bahwa nasabah dapat mengembalikan 

kreditnya. 

5. Pelunasan Kredit 

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban nasabah 

terhadap bank sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada 

awal pencairan kredit. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pelunasan fasilitas kredit ini adalah: 

a. Perhitungan semua kewajiban utang nasabah harus segera 

diselesaikan sampai dengan tanggal pelunasan, yang meliputi: 

 Utang pokok, 

 Bunga, 

 Denda (jika ada), 

 Biaya administrasi lainnya. 

b. Nasabah diharuskan mengembalikan sisa lembar/blanko cek dan 

giro bilyet yang belum dipergunakan, jika ada. Periksa rekening 

pinjaman untuk menyatakan nomor-nomor yang harus 

dikembalikan. 

c. Untuk mencegah timbulnya klaim dari nasabah karena tidak 

lengkapnya pengembalian dokumen-dokumen jaminan, bank 

harus mengadakan inventarisasi atas dokumen yang disimpan 

pada berkas jaminan dan dicocokkan dengan catatan yang 

tersedia. 

d. Untuk maksud fiat-roya atas catatan pada dokumen-dokumen 

jaminan yang berupa sertifikat tanah, bank dapat membantu 



31 

 

pengurusan royanya kepada kantor pendaftaran tanah sesuai 

dengan prosedur yang berlaku. Biaya-biaya apabila ada, akan 

menjadi beban nasabah. 

e. Penyerahan kembali dokumen-dokumen jaminan kepada nasabah 

hanya dapat dilakukan setelah nyata-nyata nasabah 

menyelesaikan semua kewajibannya. Penyerahan dokumen 

jaminan tersebut harus dengan surat tanda terima dan 

ditandatangani oleh yang berhak. Surat tanda terima tersebut 

harus disimpan pada berkas jaminan. 

f. Dalam hal pelunasan kredit oleh salah satu anggota grup atau 

pimpinan grup dalam pembiayaan atas grup, maka pengembalian 

dokumen jaminan kepada nasabah hanya dapat dilaksanakan 

dengan sepengetahuan dan seizin direksi. 

g. Dalam hal pelunasan kredit oleh nasabah yang jelas-jelas 

menikmati fasilitas atau diduga masih menikmati fasilitas kredit, 

maka pengembalian dokumen juga harus sepengetahuan dan 

seizin direksi. 

h. Memberitahukan kepada bagian kas bahwa setelah seluruh jumlah 

utang dilunasi, rekening pinjaman atas nama nasabah yang 

bersangkutan ditutup. 

i. Membuat surat penegasan pelunasan yang antara lain berisi 

pernyataan terima kasih atas terjalinnya hubungan baik antara 

nasabah dan bank pada waktu-waktu yang lalu. 
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j. Mencatat pelunasan kredit tersebut pada kartu informasi intern 

untuk menjaga agar informasi tersebut tetap mutakhir. 

 

G. Kredit Bermasalah 

Menurut Sutojo (1997:11) kredit bermasalah terjadi ketika debitur 

mengingkari janji (wanprestasi) membayar bunga maupun kredit pokok yang telah 

sampai dalam jatuh tempo pembayaran sehingga terjadi keterlambatan 

pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Sutojo juga menjelaskan 

bahwa kredit dapat dikategorikan ke dalam kredit bermasalah apabila: 

1. Terjadi keterlambatan pembayaran bunga mauun pokok kredit lebih 

dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. 

2. Tidak dilunasi sama sekali 

3. Diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit 

dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit. 

Kredit bermasalah atau yang biasa disebut Non Performing Loan (NPL) 

dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi 

pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya 

kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Penilaian kolektibilitas 

kredit digolongkan ke dalam 5 kelompok, yaitu lancar (pass), dalam perhatian 

khusus (special mention), kurang lancar (substandard), diragukan (doubtful), dan 

macet (loss). Berdasarkan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kredit 

bermasalah adalah kredit dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan 

macet (Siamat, 2005:358-359). 
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H. Metode Penyelesaian Kredit Bermasalah 

Dalam hal kredit macet, pihak bank perlu melakukan penyelamatan agar tidak 

menimbulkan kerugian. Menurut Kasmir (2011:129), penyelesaian kredit macet 

dapat dilakukan dengan cara: 

1. Rescheduling 

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu 

kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan 

keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit. Misalnya 

perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun 

sehingga debitur memiliki waktu yang lama untuk mengembalikan. 

2. Reconditioning 

Maksud reconditioning adalah bank mengubah berbagai peryaratan yang 

ada seperti: 

a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan sebagai hutang pokok 

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu 

c. Penurunan suku bunga 

d. Pembebasan bunga 

3. Restructuring 

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara 

menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang 

membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih 

layak. Tindakan ini meliputi: 

a. Dengan menambah jumlah kredit 

b. Dengan menambah equity 
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4. Kombinasi 

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas. Seorang nasabah dapat 

saja diselamatkan dengan kombinasi antara rescheduling dengan 

restructuring, misalnya jangka waktu diperpanjang dan pembayaran 

bunga ditunda. 

5. Penyitaan jaminan 

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah 

benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak dapat membayar 

semua hutangnya. 

 

2.2.3 Manajemen Risiko Perbankan 

A. Pengertian Manajemen Risiko Perbankan 

Dalam operasional sehari-hari, bank selalu dihadapkan pada berbagai 

risiko yang berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah sesuatu yang kurang 

menyenangkan sebagai akibat dari suatu perbuatan. Sedangkan definisi 

manajemen risiko perbankan menurut Bank Indonesia dalam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang 

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan 

risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko untuk perbankan 

diciptakan dengan tujuan untuk menjaga aktivitas operasional bank agar tetap 

terus berjalan, karena sebagian besar kegiatan operasional bank didanai oleh 

bunga kredit. Jika manajemen risiko tidak diterapkan dengan baik, maka akan 

terjadi banyak kredit bermasalah, yang secara langsung mempengaruhi kegiatan 
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operasional bank sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 5/8/PBI/2003 yang menetapkan bahwa setiap bank di Indonesia wajib 

menerapkan manajemen risiko, yang berlaku sejak awal tahun 2004. 

Manajemen risiko diperlukan untuk: 

1. Mendukung pencapaian tujuan; 

2. Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang 

jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi; risiko 

yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang 

sesuai terhadap risiko; 

3. Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal; 

4. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan 

tingkatan dalam organisasi sehingga etiap individu harus mengambil 

dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawabnya. 

(Idroes, 2008:6) 

 

B. Jenis-jenis Risiko 

Bank Indonesia menetapkan risiko berikut yang wajib dikelola oleh bank: 

1. Risiko kredit 

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan 

dengan pihak peminjam (counterparty) tidak dapat dan atau tidak mau 

memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang 

dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya 

sehingga timbul kredit macet. 

2. Risiko pasar 

Risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca serta 

pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca (on and off balance 

sheet) yang tmbul dari pergerakan harga pasar. 
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3. Risiko operasional 

Definisi risiko operasional adalah ketidakcukupan dari proses 

internal, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal atau dari 

peristiwa eksternal. Salah satu penyebab terjadinya hal ini adalah 

banyaknya kredit masyarakat yang mengalami kredit macet. 

4. Risiko likuiditas 

Yaitu risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank 

memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo karena kurangnya dana 

simpanan dalam bank. 

5. Risiko hukum  

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan dalam aspek 

yuridis sehingga kurang mengikat dan terjadi banyak penyelewengan 

yang merugikan bank. 

6. Risiko reputasi 

Risiko ini adalah risiko kerusakan potensial pada suatu 

perusahaan yang dihasilkan dari opini publik yang negatif dan 

menyebabkan masyrakat tidak lagi percaya dan tidak mau 

menggunakan produknya. 

7. Risiko strategik 

Yaitu risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka 

panjang yang dibuat oleh senior manajemen bank. 

8. Risiko kepatuhan 

Risiko ini timbul karena bank tidak mematuhi atau tidak 

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



37 

 

C. Proses Manajemen Risiko 

Di dalam penerapan manajemen risiko terdapat suatu proses yang 

didalamnya terdapat beberapa kegiatan yang saling berkaitan dan berkelanjutan 

menjadi suatu rangkaian tindakan dan kebijakan untuk mengendalikan risiko-

risiko bank. Menurut Ricky dan Ronald (2008:219), proses-proses manajemen 

risiko terdiri dari identifikasi risiko, pengukuran dampak, pemilihan teknik 

manajemen risiko, penerapan program manajemen risiko, dan terakhir adalah 

memonitor hasilnya. adalah sebagai berikut 

Gambar 2.1 

Proses Manajemen Risiko 

 

Sumber: Ricky dan Ronald (2008:219) 
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Keterangan: 

1. Mengidentifikasi risiko dan potensi kerugian 

Para manajer menganalisis risiko yang muncul untuk 

mengidentifikasi potensi kerugian. Pengidentifikasian merupakan suatu 

proses menganalisis untuk menemukan serta memahami secara 

sistematis dan secara berkesinambungan dari suatu risiko. 

Pengidentifikasian risiko adalah proses analisis untuk menemukan 

risiko (kerugian yang potensial) secara sistematis dan secara 

berkesinambungan yang terjadi di perusahaan. 

2. Mengukur frekuensi dan parahnya kerugian serta dampaknya 

Untuk mengukur frekuensi dan parahnya kerugian, para manajer 

harus mempertimbangkan sejarah maupun kegiatan saat ini. Seberapa 

sering perusahaan memperkirakan kerugian tersebut terjadi dan 

seberapa besar dampak yang ditimbulkan. 

Menurut Herman (2010:44), risiko itu perlu diukur karena dua 

alasan, yakni sebagai berikut: 

a. Untuk menentukan relatif pentingnya 

b. Untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk 

menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang 

cocok untuk menanganinya 

3. Mengevaluasi alternatif dan memilih teknik yang terbaik untuk 

menangani kerugian 
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Setelah mengidentifikasi dan mengukur potensi kerugian, para 

manajer harus memutuskan cara penanganannya. Para manajer ini 

umumnya memiliki empat pilihan, yaitu: 

a. Penghindaran risiko 

Suatu perusahaan memilih penghindaran risiko (risk 

avoidance) dengan mengurangi atau menghentikan 

partisipasi dalam kegiatan berisiko. Herman (2010:79) 

menyatakan untuk melakukan penghindaran risiko, dapat 

dilakukan dengan jalan: 

1) Menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan 

kegiatan berisiko walaupun hanya untuk 

sementara 

2) Menyerahkan kembali risiko yang terlanjur 

diterima, atau segera menghentikan kegiatan yang 

diketahui mengandung risiko 

b. Pengendalian risiko 

Fungsi dalam pengendalian risiko adalah untuk 

memantau segala aktifitas yang berhubungan dengan risiko 

agar jika terdapat masalah, akan dapat segera langsung 

ditanggulangi sebelum risiko menyebabkan kerugian dan 

mengganggu kegiatan operasional bank. 

c. Penahanan risiko 

Penahanan risiko artinya perusahaan menerima atau 

menahan konsekuensi keuangan dari kegiatan tersebut. 
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Artinya perusahaan mungkin memutuskan akan mengganti 

kerugian yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan 

dengan dana perusahaan. 

d. Pengalihan risiko 

Pengalihan risiko adalah mengalihkan risiko ke 

perusahaan lain, misalnya perusahaan asuransi. Pengalihan 

risiko dapat menjadi alternatif uang diambil jika potensi 

risiko yang besar dan tidak dapat dikendalikan timbul 

sehingga mengganggu operasional bank. 

4. Menerapkan program manajemen risiko 

Alat penerapan keputusan manajemen risiko bergantung pada 

teknik yang dipilih dan kegiatan yang sedang dikelola. Dengan kata 

lain, program manajemen risiko ini harus sesuai dengan teknik yang 

dipilih oleh manajer serta harus sesuai dengan kegiatannya. 

5. Memantau hasil 

Manajemen risiko merupakan kegiatan yang berkelanjutan, oleh 

karena itu diperlukan adanya tindak lanjut dari proses tersebut dengan 

cara mengontrol dan mengevaluasi proses manajemen risiko tersebut. 

Masyhud (2006:313) berpendapat bahwa dalam suatu proses 

manajemen risiko, terlihat perusahaan secara aktif melakukan seleksi 

atas jenis dan tingkat risiko serta memilih langkah apa yang paling 

cocok untuk dijalankan dalam menghadapinya. 
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D. Evaluasi Manajemen Risiko 

Kegiatan evaluasi manajemen risiko wajib dilakukan oleh setiap bank 

yang melaksanakan kredit. Evaluasi dilakukan untuk menindaklanjuti masalah 

yang mungkin muncul pada saat pelaksanaan kredit berjalan untuk dijadikan 

acuan kedepan agar dapat meminimalisir terjadinya Non-Performing Loan. 

Mengenai evaluasi, semua bank umum di Indonesia wajib mengacu pada 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, hal-hal 

pokok dalam peraturan tersebut adalah: 

1. Bank Indonesia telah menetapkan suatu pedoman standar yang wajib 

dipatuhi setiap bank umum. 

2. Bagi bank yang sebelumnya telah memiliki kebijakan, prosedur, dan 

atau pedoman penerapan manajemen risiko, wajib menyesuaikan dan 

menyempurnakannya sesuai dengan pedoman standar BI tersebut. 

3. Penyusunan pedoman dan atau penyesuaian pedoman itu harus telah 

disampaikan sebagai bagian dari action plan setiap bank, selambat-

lambatnya pada tanggal 31 Desember 2004. Demikian pula dengan 

penerapannya harus efektif pada tanggal tersebut. 

4. Pedoman standar yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat: (a) 

pedoman umum, yang berisi pengawasan aktif dewan komisaris dan 

direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit serta proses 

identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen 

risiko termasuk pengelolaan asset liability management, penggunaan 

metode pengukuran risiko dan stress testing dan pengendalian intern; 

(b) prose penerapan manajemen risiko yang mencakup risiko-risiko: 
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kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi dan strategi, serta 

kepatuhan; (c) hal-hal lain yang meliputi: pengelolaan risiko produk 

dan aktivitas baru serta penerapan manajemen risiko transaksi 

derivatif. 

5. Bank wajib membentuk Komite Risiko dan Satuan Kerja Manajemen 

Risiko. 

6. Bank dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran risiko, 

sesuai rekomendasi Basel Comittee on Banking Supervision pada Bank 

for International Settlement. Pendekatan itu dapat berupa metoode 

standar atau berupa advanced model (internal model). Namun, untuk 

perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR), bank wajib mengacu pada 

ketentuan yang berlaku. 

7. Untuk itulah, bank wajib melakukan persiapan, pengembangan dan 

atau penyempurnaan untuk menerapkan manajemen risiko tersebut. 

Juga bank harus menyampaikan profil risiko (risk profile)  sesuai 

pedoman yang ditetapkan BI. Demikian pula bila terdapat produk dan 

aktivitas baru, bank wajib melaporkannya pada BI. 

8. Langkah-langkah tersebut di atas dapat mencakup: (a) melaksanakan 

diagnosis dan analisis organisasi, kebijakan, prosedur, dan pedoman 

serta pengembangan sistem manajemen risiko; (b) menugaskan project 

team yang bertanggung jawab atas butir di atas dan bertugas memantau 

action plan; (c) melakukan sosialisasi manajemen risiko dan 

pengembangan risk culture; (d) menyusun action plan dan progress 
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report; (e) memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) ikut 

serta memantau dalam proses penyusunan action plan dan lain-lain. 

 

E. Solusi Terhadap Risiko 

Menurut Finalisa (2010:45), terdapat empat solusi atau tindakan yang 

dilakukan jika mengalami menghadapi risiko. Tindakan tersebut yaitu: 

1. Avoid 

Pejabat yang berwenang berhak untuk menolak permohonan 

kredit jika persyaratan permohonan kredit tidak memenuhi standar 

yang telah ditentukan, atau karena faktor lain misalnya pemohon kredit 

memiliki catatan buruk dalam perkreditan (kredit bermasalah). 

2. Transfer 

Transfer atau mengalihkan risiko artinya membagi risiko dengan 

pihak lain. Konsekuensinya, terdapat biaya yang harus dikeluarkan 

atau berbagi keuntungan yang diperoleh. Misalnya untuk pembiayaan 

proyek yang besar, sebuah bank melakukan skema pinjaman sindikasi. 

Sindikasi adalah bentuk berbagi bisnis, risiko, dan hasil yang dapat 

dilakukan oleh bank untuk mengantisipasi risiko yang besar. 

Pengalihan tersebut juga termasuk penggunaan lembaga asuransi 

sebagai penanggung kerugian dengan membayar premi. 

3. Mitigate 

Mitigate (mitigasi) adalah menerima risiko pada tingkat tertentu 

dengan melakukan tindakan mitigasi risiko dengan cara peningkatan 

kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan 
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aktivitas dan risikonya. Misalnya, pengikatan agunan dan pinjaman 

pada bank. Bank perlu menerapkan sistem dan prosedur yang jelas 

tentang pengikatan karena pada pengikatan ini, bank dapat berada 

dalam posisi hukum yang lemah dalam penyelesaian pinjaman atau 

eksekusi agunan. 

4. Keep 

Keep adalah menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas 

yang dilakukan. Kesediaan menerima risiko ini dikaitkan dengan 

ketersediaan penyangga jika kerugian atas risiko tersebut terjadi. Bank 

harus mengambil berbagai macam risiko dalam menjalankan 

aktivitasnya. Risiko tersebut tidak dapat dihindari, dialihkan, atau 

dimitigasi. Sebagai konsekuensinya, risiko tersebut harus ditanggung 

sejalan dengan pelaksanaan aktivitas. Misalnya, bank menerima dan 

memberikan pinjaman pada perusahaan dalam jumlah besar. Bila 

perusahaan tersebut dapat mematuhi kesepakatan dan membayar 

kreditnya tepat waktu, maka pengikatan jaminan atau mitigasi cukup 

untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang akan terjadi. Namun 

bila dikemudian hari pihak perusahaan atau debitur melakukan 

wanprestasi karena faktor-faktor seperti penurunan laba, atau pailit 

sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya secara sempurna, maka 

dapat menyebabkan kredit tersebut menjadi macet. Kejadian inilah 

yang disebut sebagai risiko residual yang harus ditanggung oleh pihak 

bank. Setiap risiko residual pada bank harus diantisipasi dengan 

ketersediaan modal yang cukup untuk menyangganya. Untuk itu bank 
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wajib memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

yaitu minimal sebesar 8% dari total aset. 

 

F. Prasyarat Penerapan Manajemen Risiko 

Menurut Arafat (2006:77-78) ada beberapa prasyarat untuk penerapan 

manajemen risiko perbankan agar dapat menerapkan manajemen risiko dengan 

baik dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi ketika 

menerapkan manajemen risiko sehingga diperoleh kinerja dan hasil yang baik. 

Prasyarat tersebut adalah: 

1. Adanya SDM yang berkompetensi tinggi 

Dengan adanya SDM yang berkompetensi tinggi dan terlatih, 

kesalahan dalam proses analisis manajemen risiko dapat diminimalisir. 

Kesalahan dalam analisis manajemen risiko dapat menyebabkan 

kerugian bagi pihak bank maupun pihak nasabah. Oleh karena itu bank 

mewajibkan seluruh karyawannya untuk mengikuti setiap pelatihan-

pelatihan yang diadakan oleh bank untuk meningkatkan kualitas dan 

pengalaman karyawan dalam melaksanakan pekerjaanya, khususnya 

dalam menganalisis manajemen risiko. 

2. Adanya sistem informasi yang memadai 

Bank selalu dihadapkan pada data-data dari nasabah mengenai 

gambaran perusahaan atau dirinya untuk melengkapi proses 

permohonan kredit. Oleh karena itu diperlukan sistem informasi yang 

memadai untuk membantu karyawan dalam menganalisis risiko. 

Pengelolaan database yang baik 
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Data yang diperoleh dari nasabah harus dikelola dengan baik 

agar jika terjadi permasalahan, pejabat berwenang dapat langsung 

melihat database tersebut untuk menyelesaikannya 

3. Adanya teknologi informasi yang memadai 

Untuk dapat menunjang setiap proses dalam manajemen risiko 

perbankan, diperlukan adanya teknologi informasi yang selalu 

diperbarui untuk mempermudah dan membantu proses analisis 

manajemen risiko. 

 


