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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian dengan tema Manajemen Risiko Perbankan ini pernah diteliti 

sebelumnya oleh: 

1.  Rizki (2014), melakukan penelitian mengenai penerapan manajemen 

risiko untuk meminimalisir kredit bermasalah pada kredit umum pedesaan. 

Studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Ngancar 

Kediri. Hasil  penelitian menunjukkan PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Unit Ngancar Kediri dapat menerapkan manajemen risiko 

dengan baik terbukti dengan adanya tingkat NPL yang turun selama 

beberapa tahun terakhir. 

2. Tileaga et al. (2013) melakukan penelitian mengenai pengelolaan 

manajemen risiko perbankan pada bank umum di negara  Romania. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa bank tersebut mengalami penurunan yang 

mengakibatkan kerugian karena terjadinya krisis keuangan di negara 

Romania. 

3.  Mulyaningrum et al. (2016) melakukan penelitian mengenai analisis 

manajemen risiko perbankan dalam meminimalisir kredit bermasalah 

dibidang kredit modal kerja, dengan studi kasus pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang telah 

menerapkan manajemen risiko, namun dalam penerapannya masih 
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ditemukan ketidaksesuaian yaitu pengukuran risiko kredit tidak sesuai 

dengan teori yang ada. 

4.  Nawatri et al. (2015) melakukan penelitian mengenai efektifitas proses 

manajemen risiko perbankan dalam mengendalikan risiko kredit, dengan 

studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kawi 

Malang. Hasil penelitian menunjukkan PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Kawi Malang belum dapat melaksanakan proses 

manajemen risiko secara efektif karena nilai NPL selama 3 tahun yang 

mengalami fluktuatif. 

5.  Anani et al. (2017) melakukan penelitian mengenai manajemen risiko 

kredit usaha mikro dalam meminimalisir kredit bermasalah. Studi kasus 

pada  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang. Hasil 

penelitian menunjukkan  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU 

Sampang kurang memaksimalkan penerapan manajemen risiko yang mana 

belum menerapkan secara keseluruhan dari teori yang telah ditetapkan. 

 

2.2 Perbankan 

2.2.1 Pengertian Bank 

Definisi perbankan berdasarkan Undang-Undang RI nomor 10 tahun 

1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak.  Dari uraian tersebut dapat menjelaskan tentang 
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pengertian bank yang mencakup kegiatan usaha, kelembagaan dan proses 

dalam pelaksanaannya. 

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank 

merupakan lembaga keuangan yang melakukan penghimpunan dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana 

tersebut dalam bentuk kredit, dan memberikan jasa-jasa perbankan lainnya 

sesuai dengan prinsip bank tersebut. 

 

2.2.2 Jenis-jenis Bank 

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang 

perbankan dalam Kasmir (2012:20-26), adapun jenis perbankan jika 

ditinjau dari berbagai segi antara lain: 

1. Dilihat dari segi fungsinya 

a. Bank Umum 

Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat 

jasa yang diberikan adalah umum, dalam artian dapat 

memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.  

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 
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berdasarkan syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2. Dilihat dari segi kepemilikannya 

a. Bank milik pemerintah 

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendirian 

maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah 

Indonesia, sehingga keuntungan juga sepenuhnya dimiliki oleh 

pemerintah. 

b. Bank milik swasta nasional 

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya 

dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendirian didirikan oleh 

swasta, pembagian saham didasarkan dengan pembagian saham. 

c. Bank milik koperasi 

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh 

perusahaan yang berbadan hukum koperasi. 

d. Bank milik asing 

Merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri, baik 

milik swasta asing maupun pemerintah asing.  

e. Bank milik campuran 

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh 

pihak asing dan pihak swasta nasional. 
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3. Dilihat dari segi status  

a. Bank devisa 

Merupakan bank yang dalam operasionalnya dapat 

melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan 

dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer 

keluar negeri, inkaso, traveller cheque, letter of credit, dan 

transaksi lainnya. 

b. Bank non devisa 

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan 

jasa perbankan yang berhubungan dengan transaksi luar negeri, 

sehingga hanya melayani transaksi yang dilakukan masih dalam 

batas-batas negara. 

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga 

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat) 

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada 

nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

menggunakan dua metode yaitu bunga dan biaya nominal dari 

presentase tertentu. 

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam) 

Bank berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada peraturan 

berdasarkan prinsip Islam atau syariah seperti mudharabah, 

musyarakah, murabahah, ijarah, dll. Yang mana dalam prinsip 

perbankan syariah tidak diperbolehkan penerapan bunga dalam 

menjalankan usahanya. 
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2.3 Kredit 

2.3.1 Pengertian Kredit 

Definisi kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 

Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga, termasuk: 

a. Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah 

yang tidak dapat dibayarkan lunas pada akhir hari 

b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang 

c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan penyediaan 

uang, barang. Tagihan atau yang dipersamakan dengan itu antara satu 

pihak dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan janji 

membayar sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan oleh kedua belah 

pihak. 

 

2.3.2 Unsur-unsur Kredit 

Menurut Kasmir (2014:84-85) adapun unsur-unsur yang terkandung 

dalam suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut : 
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1. Kepercayaan 

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang 

diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar 

diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini 

diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah 

dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang 

nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui 

kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang 

disalurkan. 

2. Kesepakatan 

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-

masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad 

kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak 

bank dan nasabah. 

3. Jangka waktu 

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, 

jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah 

disepakati. 

4. Risiko 

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko 

kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar 

kreditnya padahal nasabah tersebut mampu dan risiko kerugian 

yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat 
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terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih 

sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu 

pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu 

suatu kredit maka semakin besar risiko tidak tertagih, demikian 

pula sebaliknya.  

5. Balas jasa 

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan 

suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas 

pemberian suatu kredit atau jasa tersebut dikenal dengan nama 

bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk 

bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini 

merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang 

berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi 

hasil. 

 

2.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit 

Menurut Kasmir (2008:100-103), tujuan dan fungsi dari penyaluran 

kredit adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan 

a. Mencari keuntungan 

Bank mencari keuntungan dari pemberian kredit untuk kepentingan 

kelangsungan hidupnya. Keuntungan tersebut terutama dalam 

bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya 

administaris yang dibebankan kepada nasabah.  
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b. Membantu usaha nasabah 

Membantu nasabah agar dapat mengembangkan dan memperluas 

usahanya melalui kredit yang diberikan oleh bank berupa dana 

investasi maupun dana untuk modal kerja. 

c. Membantu pemerintah 

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak 

bank, maka semakin baik dikarenakan dapat meningkatkan 

pembangunan di berbagai sektor seperti contohnya dalam sektor 

perekonomian. Keuntungan bagi pemerintah dari penyaluran kredit 

tersebut antara lain: 

1) Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan 

bank. 

2) Kredit untuk pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan 

menyerap tenaga kerja baru, sehingga dapat mengurangi 

pengangguran di masyarakat. 

3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di 

masyarakat. 

4) Menghemat devisa negara. Dengan adanya fasilitas kredit yang 

diberikan, produk-produk yang sebelumnya diimpor dapat 

diproduksi di dalam negeri. 

5) Meningkatkan devisa negara, apabila produk yang dibiayai dari 

fasilitas kredit digunakan untuk keperluan ekspor. 
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2. Fungsi 

a. Untuk meningkatkan daya guna uang 

Uang yang disalurkan untuk kredit akan menjadi berguna untuk 

menghasilkan barang atau jasa untuk debitur. 

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Uang yang disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah 

lainnya, sehingga daerah yang kekurangan uang akan memperoleh 

tambahan uang dengan memperoleh kredit dari daerah lainnya. 

c. Untuk meningkatkan daya guna barang 

Kredit yang disalurkan dapat digunakan oleh debitur untuk 

mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna 

dan bermanfaat. 

d. Untuk meningkatkan peredaran barang 

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari 

satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang 

beredar meningkat. 

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi 

Dikarenakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena kredit yang 

disalurkan dapat menambah jumlah barang yang diperlukan oleh 

masyarakat. Kredit juga dapat membantu dalam mengekspor barang 

dalam negeri sehingga meningkatkan devisa negara. 
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f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha 

Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha terutama bagi 

debitur yang memiliki modal terbatas. 

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

Jika suatu kredit digunakan untuk membangun suatu usaha baru 

maka usaha tersebut membutuhkan tenaga kerja dan dapat membuka 

lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat 

disekitarnya.  

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional 

Pinjaman internasional dapat meningkatkan sifat saling 

membutuhkan antara debitur dan kreditur. Pemberian kredit oleh 

negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya. 

 

2.3.4 Jenis-jenis Kredit 

Kasmir (2014:85-89) membedakan jenis-jenis kredit yang dilihat dari 

berbagai segi, antara lain sebagai berikut: 

1. Dari segi kegunaan 

a. Kredit investasi 

Kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau 

membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya 

untuk suatu periode yang relatif lebih lama. 
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b. Kredit modal kerja 

Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi 

dalam operasionalnya. Kredit modal kerja merupakan kredit yang 

dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada. 

2. Dari segi tujuan kredit 

a. Kredit produktif 

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi 

dan investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang 

dan jasa. 

b. Kredit konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara 

pribadi. Kredit ini tidak menghasilkan barang dan jasa. 

c. Kredit perdagangan 

Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya 

untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya 

diharapkan dari hasil penjualan barang dan dagangan tersebut. 

3. Dari segi jangka waktu 

a. Kredit jangka pendek 

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau 

paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan 

modal kerja. 
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b. Kredit jangka menengah 

Kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara satu tahun 

sampai dengan tiga tahun, kredit ini dapat diberikan untuk modal 

kerja. 

c. Kredit jangka panjang 

Kredit yang memiliki masa pengembalian diatas 3 tahun atau 5 

tahun. Kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang 

seperti perkebunan dan manufaktur. 

4. Dari segi jaminan 

a. Kredit dengan jaminan 

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan 

tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. 

Dimana kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan 

yang diberikan si calon debitur. Jaminan ini juga berfungsi 

sebagai bentuk rasa kepercayaan bank kepada nasabah dalam 

pemberian suatu kredit atau pinjaman. 

b. Kredit tanpa jaminan 

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. 

Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta 

loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang 

bersangkutan sehingga pihak bank dapat memberikan 
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kepercayaan secara penuh untuk memberikan kredit tanpa 

jaminan. 

5. Segi sektor usaha 

a. Kredit pertanian 

Kredit yang digunakan untuk membiayai sektor perkebunan dan 

pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka 

pendek atau jangka panjang. Yang mana perjanjian kredit 

disesuaikan dengan pihak perbankan dan nasabah. 

b. Kredit peternakan 

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang bekerja pada sektor 

peternakan dengan jangka waktu yang relatif pendek misalnya 

peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti 

kambing atau sapi. 

c. Kredit industri 

Kredit yang diberikan untuk membiayai industri pengolahan baik 

industri kecil, menengah, atau besar contohnya adalah kredit yang 

digunakan untuk pabrik-pabrik. 

d. Kredit pertambangan 

Kredit yang diberikan untuk usaha tambang yang dibiayainya, 

biasanya dalam jangka panjang. Seperti tambang emas, minyak, 

atau tambang timah. 
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e. Kredit pendidikan 

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasaranan 

pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa yang 

sedang belajar. 

f. Kredit profesi 

Kredit yang diberikan kepada kalangan profesional seperti dosen, 

dokter dan pengacara. 

g. Kredit perumahan 

Kredit yang digunakan untuk membiayai pembangunan atau 

pembelian perumahan. 

h. Dan sektor-sektor usaha lainnya. 

 

2.3.5 Jaminan Kredit 

 Menurut Kasmir (2014:89-91), Ketidakmampuan nasabah dalam 

melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Dalam 

praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah 

sebagai berikut: 

1. Jaminan dengan barang  

a. Tanah; 

b. Bangunan; 

c. Kendaraan bermotor; 
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d. Mesin-mesin/peralatan; 

e. Barang dagangan; 

f. Tanaman/kebun/sawah; 

g. Dan barang-barang berharga lainnya. 

2. Jaminan surat berharga 

a. Sertifikat saham; 

b. Sertifikat obligasi; 

c. Sertifikat tanah; 

d. Sertifikat deposito; 

e. Promes; 

f. Wesel; 

g. Dan surat berharga lainnya. 

3. Jaminan orang atau perusahaan 

Merupakan jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan 

kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit 

tersebut macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan 

itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung 

risikonya. Dalam hal ini kredit dengan jaminan orang atau 

perusahaan jarang sekali digunakan karena kelemahan dalam aspek 

risiko yang dapat terjadi. 
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4. Jaminan asuransi 

Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, 

terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan 

lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak 

asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut. 

 

2.3.6 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit 

1. Prinsip 5C   

Menurut Kasmir (2004:101-102) prinsip-prinsip pemberian kredit 

adalah 5C: 

a. Character 

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang 

akan diberi kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin 

dari latar belakang belakang nasabah baik yang bersifat latar 

belakang pekerjaan maupun latar belakang yang bersifat pribadi 

seperti : gaya hidup, keadaan keluarga, atau hobi, dan status sosial 

untuk mengetahui kemampuan membayar calon nasabah. 

b. Capacity 

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang 

bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan 

bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami 

tentang ketentuan- ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan 
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kemampuannya menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya 

akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang 

disalurkan. 

c. Capital 

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan 

keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi 

likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital 

juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang 

ini. 

d. Condition 

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan 

kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon 

nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai benar-

benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit 

tersebut bermasalah relatif kecil. 

e. Collateral 

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik 

yang bersifat fisik maupun yang nonfisik. Jaminan hendaknya 

melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti 

keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu, maka jaminan yang 

dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Dalam hal 

ini jaminan dijadikan sebagai bentuk kepercayaan pihak bank 

kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya. 
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2. Prinsip 7P 

Menurut Kasmir (2004:103-104) prinsip-prinsip pemberian kredit 

adalah 7P: 

a. Personality 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya 

sehari-hari maupun kepribadiaannya di masa lalu. Penilaian 

personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan 

nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya. 

b. Party 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau 

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta 

karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan 

tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula 

dari bank. 

c. Purpose 

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk 

jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit 

dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah 

untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain. 

d. Prospect 

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah 

menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek 
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atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit 

yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang 

rugi akan tetapi juga nasabah. 

e. Payment 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit 

yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk 

pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur 

maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi 

akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya. 

f. Profitability 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari 

laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap 

sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit 

yang akan diperolehnya. 

g. Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan 

mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan 

benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat 

berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi sehingga 

dengan adanya jaminan tersebut dapat memberikan suatu jaminan 

jika terdapat masalah pada kemudian hari pada saat kredit benar-

benar direalisasikan. 
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3. Analisis 3R 

Penilaian kredit dengan metode analisis 3 R menurut Hasibuan (2008 : 

108) adalah sebagai berikut : 

1. Returns 

Merupakan penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon 

debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh 

cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu 

perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit 

diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan. 

2. Repayment 

Penilaian yang memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka 

waktu  pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya 

tetap berjalan. 

3. Risk Bearing Ability 

Memperhitungkan besarnya kemampuan  perusahaan calon debitur 

untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debiturnya 

risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi 

risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang 

usaha, dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika risk bearing 

ability perusahaan  besar maka kredit tidak diberikan, tetapi apabila 

risk bearing ability perusahaan kecil maka kredit diberikan. 
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Sehingga hal ini dapat meminimalisir adanya risiko kredit 

bermasalah. 

 

2.3.7 Aspek-aspek Pemberian Kredit 

 Kasmir (2014:104-105) menjelaskan aspek-aspek yang perlu dinilai 

dalam penentuan kelayakan pemberian fasilitas kredit adalah sebagai 

berikut: 

1. Aspek hukum 

Dalam aspek ini, tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan 

keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. 

Penilaian ini juga dimaksudkan agar jangan sampai dokumen yang 

diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa, sehinggamenimbulkan 

masalah. Penilaian dokumen-dokumen ini dilakukan ke lembaga 

yang berhak untuk mengeluarkan dokumen tersebut. 

2. Aspek pasar dan pemasaran 

Dalam aspek ini dinilai besar kecilnya permintaan terhadap produk 

yang dihasilkan dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh 

perusahaan, sehingga akan diketahui prospek usaha tersebut 

sekarang dan dimasa yang akan datang. 

3. Aspek keuangan 

Analisa aspek ini terhadap perusahaan pemohon kredit sangat 

menentukan jumlah dari kebutuhan usaha dan juga terpenting untuk 
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menilai kemampuan berkembangnya usaha pada masa mendatang 

serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar 

kreditnya. 

4. Aspek operasi/teknis 

Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengamati perusahaan 

dari segi fisik serta lingkungannya agar perusahaan tersebut sehat 

dan produknya mampu bersaing di pasaran dengan masih 

memperoleh keuntungan yang memadai. 

5. Aspek manajemen 

Penilaian aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi 

perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang 

pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman 

perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada juga menjadi 

pertimbangan lain. 

6. Aspek ekonomi/sosial 

Penilaian aspek ini digunakan untuk menganalisis dampak yang 

ditimbulkan akibat adanya proyek atau usaha pemohon kredit 

terhadap perekonomian masyarakat dan sosial secara umum. 

7. Aspek amdal 

Merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, laut atau udara, 

termasuk kesehatan manusia apabila usaha atau proyek pemohon 

kredit dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum 
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kredit disalurkan, sehingga proyek atau usaha yang dibiayai tidak 

akan mengalami pencemaran lingkungan disekitarnya. 

 

2.3.8 Prosedur Pemberian Kredit 

Menurut Kasmir (2014:105-112), secara umum dapat dijelaskan 

prosedur  pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut : 

1. Pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan 

permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian 

dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan 

proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut :  

a. Latar Belakang Perusahaan  

Seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, 

identitas  perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan 

pendidikannya,  perkembangan perusahaan serta relasinya dengan 

pihak-pihak pemerintah dan swasta.   

b. Maksud dan tujuan  

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan 

kapasitas  produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta 

tujuan lainnya. Maksud dan tujuan pemberian kredit harus sesuai 

dengan pada saat perjanjian dilakukan karena analisis tersebut dinilai 

sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak yang 

melakukan perjanjian. 
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c. Besarnya kredit dan jangka waktu  

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang 

ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan 

besarnya kredit dan  jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow 

serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun 

terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, 

maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka 

dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang 

layak diberikan kepada sipemohon.  

d. Cara pemohon mengembalikan kredit  

Dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan 

kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.  

e. Jaminan kredit  

Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap 

kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur 

kesengajaan atau tidak. Penilaian  jaminan kredit haruslah teliti 

jangan sampai terjadi sengketa,  palsu, dan sebagainya. Biasanya 

jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu. 

2. Penyelidikan berkas pinjaman 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan 

sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak 

perbankan belum lengkap atau cukup , maka nasabah diminta untuk 
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segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak 

sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya 

permohonan kredit dibatalkan saja. 

3. Penilaian kelayakan kredit  

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu 

dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat 

dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P, namun untuk kredit yang 

lebih besar jumlahnya perlu dilakukan  metode penilaian studi 

kelayakan bisnis yang mana memperhatikan beberapa aspek-aspek 

tertentu. 

4. Wawancara pertama 

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung 

berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-

berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. 

Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan 

nasabah yang sebenarnya. 

5.  Peninjauan ke lokasi (On the spot) 

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau 

berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian 

hasil on the spot  di cocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat 

hendak melakukan on the spot hendaknya  jangan diberitahu kepada 

nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi 

yang sebenarnya. 
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6. Wawancara Kedua 

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-

kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan 

yang ada  pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan 

dengan pada saat on the  spot apakah ada kesesuaian dan mengandung 

suatu kebenaran. 

7. Keputusan kredit  

Dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau 

ditolak, jika kredit tersebut di terima, maka dipersiapkan administrasi 

yang diperlukan, yang mana biasanya keputusan kredit yang akan 

mencakup : 

a. Akad kredit yang akan ditandatangani 

b. Jumlah uang yang diterima 

c. Jangka waktu kredit 

d. Biaya-biaya yang harus dibayar. 

Keputusan kredit yang ada pada perbankan biasanya merupakan 

keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang di tolak, maka hendaknya 

dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing 

keputusan kredit kepada nasabah sehingga nasabah tersebut 

mengetahui apa alasan penolakan kredit tersebut dan segera 

mengembalikan berkas yang telah diserahkan kepada pihak bank 

sehingga tidak terjadi kesalahan atau risiko lain.  
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8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya 

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka 

sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah 

menandatangani akad kredit ,mengikat jaminan dengan hipotek dan 

surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatangan 

dilaksanakan :  

a. Antara bank dengan debitur secara langsung atau   

b. Dengan melalui notaris 

9. Realisasi kredit 

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat 

perjanjian yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau 

tabungan di bank yang bersangkutan yang hal ini berfungsi untuk 

memudahkan nasabah dalam melakukan angsuran. 

10. Penyaluran atau penarikan dana 

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai 

realisasi dari  pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan 

tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap. 

 

2.3.9 Kualitas Kredit 

 Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit dalam Kasmir 

(2014:117-119) menurut ketentuan sebagai berikut:  
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a. Lancar (pas) 

 Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila: 

1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu 

2. Memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagian dari kredit yang 

dijamin dengan agunan tunai (cash collateral) 

b. Dalam Perhatian Khusus (special mention) 

Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khsusus apabila 

memenuhi kriteria antara lain: 

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga 

yang belum melampaui 90 hari 

2. Kadang-kadang terjadi cerukan 

3. Jarang terjadi kontrak yang diperjanjikan  

4. Mutasi rekening relatif aktif 

5. Didukung dengan pinjaman baru 

c. Kurang Lancar (substandard) 

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara 

lain: 

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga 

yang telah melampaui 90 hari 

2. Sering terjadi cerukan 
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3. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 

90 hari. 

4. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah 

5. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur 

6. Dokumen pinjaman yang lemah 

d. Diragukan (doubtful) 

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain: 

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga 

yang telah melampaui 180 hari 

2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen 

3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 

4. Terjadi kapitalisasi bunga 

5. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun 

pengikatan jaminan 

e. Macet (loss) 

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memnuhi kriteria berikut antara 

lain: 

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga 

yang telah melampaui 270 hari 

2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru 
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3. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan 

pada nilai yang wajar. 

 

2.3.10 Penyelamatan Kredit Bermasalah 

Untuk mengatasi kredit bermasalah, pihak bank perlu melakukan 

penyelamatan untuk meminimalisir kerugian. Penyelamatan dapat 

dilakukan dengan beberapa cara. Menurut Kasmir (2012:149), 

penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu 

sebagai berikut: 

1. Rescheduling ( Penjadwalan Kembali) 

Rescheduling ialah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan 

perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan 

jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk 

grace period baik termasuk besarnya jumlah angsuran maupun 

tidak. 

2. Reconditioning (Persyaratan Kembali) 

Reconditioning ialah upaya penyelamatan dengan cara melakukan 

perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang 

tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka 

waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan 

tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau 

sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan. 
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3. Restructuring (Penataan Kembali) 

Restructuring ialah upaya penyelamatan dengan melakukan 

perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian 

tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian 

dari kredit menjadi equity perusahaan dan equity bank, yang 

dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning. 

 

2.4 Manajemen Risiko Perbankan 

2.4.1 Pengertian Manajemen Risiko Perbankan 

Dalam menjalankan dunia perbankan selalu dihadapkan pada berbagai 

risiko yang berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan. 

Risiko diartikan sebagai keseluruhan hal yang dapat mengakibatkan 

kerugian bagi perusahaan (Muslich, 2007:5). Sedangkan definisi 

manajemen risiko 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 berfungsi sebagai penjagaan 

aktivitas operasional perbankan agar dapat terus berjalan. Jika manajemen 

risiko tidak dapat diterapkan dengan baik oleh perbankan, maka akan 

terjadi banyak kredit macet atau bermasalah, yang secara langsung dapat 

mempengaruhi kegiatan bank itu sendiri.  
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2.4.2 Jenis-Jenis Risiko 

Risiko terbagi atas beberapa macam yang disesuaikan dengan 

bagaimana penyebab risiko tersebut muncul. Bank Indonesia di dalam 

SEBI No. 13/24/DPNP menetapkan mengenai risiko yang wajib dikelola 

oleh bank: 

1. Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain 

dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit pada umumnya 

terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada 

kinerja pihak lawan (counterparty), penerbit (issuer), atau kinerja 

peminjam dana (borrower). Dimana risiko kredit tidak dapat dihindari 

pada suatu bank namun dapat diminimalisir. 

2. Risiko Pasar 

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif 

termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, 

termasuk risiko perubahan harga option. 

3. Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus 

kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, 

tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini 

disebut juga risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity risk). 
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4. Risiko Operasional 

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak 

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, 

dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional 

bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh 

sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. 

5. Risiko Hukum 

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum 

dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara 

lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari 

atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya 

kontrak atau agunan yang tidak memadai yang mana hal ini dapat 

menyebabkan tuntutan hukum dalam pengadilan akan menjadi lemah 

dan membuat bank sebagai pihak yang rugi mengalami kalah dalam 

aspek hukum. 

6. Risiko Stratejik 

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam 

mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik 

serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 

Sumber risiko stratejik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam 

proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, 

ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan 

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 
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7. Risiko Kepatuhan 

Risiko kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat bank tidak 

mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan 

dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul 

karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap 

ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. 

8. Risiko Reputasi 

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 

stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.  

 

2.4.3 Proses Manajemen Risiko 

Menurut Sulhan (2008:109) proses manajemen risiko perbankan 

dijelaskan berdasarkan penerapannya secara langsung sebagai berikut: 

A. Identifikasi Risiko (Risk Identification) 

Identifikasi risiko adalah proses perusahaan secara sistematis dan terus 

menerus mengidentifikasi Property Liability dan Personal Exposure 

sebelum terjadinya peril. Mengidentifikasi adalah proses menelusuri 

sumber risiko, mentabulasi banyaknya jumlah risiko yang mengancam 

perusahaan dan mengklasifikasi masing-masing risiko berdasarkan 

skala prioritas. Teknik mengidentifikasi risiko antara lain: 

1) Menganalisis laporan keuangan perusahaan. 
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2) Menganalisis Flowchart kegiatan dan operasi perusahaan untuk 

melihat risiko dalam proses produksi dan operasi. 

3) Menganalisis kontrak yang telah dan sedang dibuat perusahaan 

dengan para kliennya. 

4) Melihat catatan statistik kerugian dan laporan kegiatan 

perusahaan. 

5) Survey dan wawancara terhadap manajer sehubungan dengan 

risiko yang biasa dihadapi sehari-hari. 

B. Pengukuran dan Evaluasi Risiko (Risk Assesment) 

Pengukuran dan evaluasi risiko adalah proses sistematis yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang dihadapi 

perusahaan melalui kuantifikasi risiko. Tujuannya adalah untuk 

memahami karakteristik risiko, sehingga risiko akan dapat lebih mudah 

untuk dikendalikan. Beberapa contoh teknik untuk mengukur risiko 

adalah teknik probabilitas (untuk membuat prioritas), teknik Duration 

(untuk mengukur risiko perubahan tingkat bunga), dan VAR (Value at 

Risk) yang digunakan untuk mengukur risiko pasar. Ada dua dimensi 

dalam pengukuran risiko yaitu frekuensi terjadinya kerugian dan 

signifikasi kegawatan (Saverity) dari suatu risiko/kejadian. Frekuensi 

terjadinya kerugian dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan 

seperti: 

1) Hampir tidak mungkin terjadi (Almost Riil) 
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2) Kemungkinan kecil terjadi (Slight) 

3) Mungkin terjadi (Moderate) 

4) Mungkin sekali terjadi (Definite) 

Tingkatan signifikasi kegawatan (Saverity) suatu kejadian risiko dibagi 

dalam: 

1) Normal Loss Expectasy, bila kerugian masih dapat dikelola 

sendiri. 

2) Probable Maximum Loss, kerugian bila pengaman tidak 

berfungsi. 

3) Maximum Foreseeable Loss, kerugian yang tidak bisa diatasi 

sendiri. 

4) Maximum Possible Loss, kerugian yang tidak dapat diamankan 

(baik secara pribadi maupun melalui asuransi) 

C. Pengelolaan Risiko (Risk Action) 

Pengelolaan risiko dilakukan setelah risiko diidentifikasi, diukur dan 

dievaluasi. Alternatif pengelolaan risiko antara lain dilakukan dengan: 

1) Penghindaran risiko 

Menghindari risiko dilakukan jika frekuensi terjadinya kerugian 

dan signifikasi/tingkat kegawatan dari suatu kejadian/risiko 

sangat besar sehingga perusahaan tidak mampu mengelola atau 
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menanggung kerugian risiko, bahkan pihak asuransi tidak mampu 

untuk menahannya. 

2) Menahan risiko 

Menahan risiko adalah menghadapi risiko dengan kemampuan 

dari bank itu sendiri dan sumber daya yang ada tanpa adanya 

bantuan dari pihak lain. Risiko ditahan jika frekuensi terjadinya 

kerugian dan signifikasi kegawatan dari suatu kejadian/risiko 

masih dapat diatasi dan perusahaan dapat mengelolanya dengan 

kemampuan sendiri. 

3) Diversifikasi 

Diversifikasi adalah penempatan kekayaan pada beberapa aset 

yang berbeda dengan tujuan meminimalisir risiko. Diversifikasi 

dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki sumber daya 

yang cukup, sehingga semakin besar diversifikasi, atau semakin 

banyak macam aset yang dimiliki, semakin kecil risiko kerugian 

total akibat investasi tersebut. 

4) Transfer risiko 

Transfer risiko adalah proses pengalihan sebagian atau seluruh 

risiko yang ditanggung pada pihak lain (penanggung)  yang 

biasanya adalah perusahaan asuransi. Transfer risiko dilakukan 

hanya pada risiko yang bersifat murni. Pengalihan risiko dapat 

dilakukan pada sebagian kecil risiko sampai pada seluruh risiko 
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tergantung besarnya retensi perusahaan asuransi dan tergantung 

pada besarnya premi yang dibayarkan oleh pihak bank. 

5) Pendanaan risiko 

Pendanaan risiko adalah kegiatan yang dilakukan dengan 

mengalokasikan sebagian dana perusahaan sebagai kompensasi 

dan cadangan jika risiko benar-benar terjadi. Pendanaan risiko 

hanya dapat dilakukan pada risiko-risiko kecil sampai pada risiko 

sedang, jika terlalu tinggi, maka penanganan paling tepat adalah 

dengan melakukan transfer risiko. 

 

2.4.4 Evaluasi Manajemen Risiko 

Kegiatan evaluasi manajemen risiko sangat penting dilakukan oleh 

setiap bank yang menawarkan produk dana kredit. Evaluasi tersebut 

dilakukan untuk menindaklanjuti masalah yang mungkin muncul pada saat 

pelaksanaan kredit berjalan untuk dijadikan acuan agar dapat 

meminimalisir terjadinya NPL (Non-Performing Loan). Mengenai 

evaluasi, semua bank umum di Indonesia wajib mengacu pada Peraturan 

Bank Indonesia  No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009, hal-hal pokok 

dalam peraturan tersebut adalah: 

1. Tujuan pengaturan ini adalah untuk mengendalikan risiko yang 

dihadapi bank sehingga kualitas penerapan manajemen risiko di bank 

juga menjadi semakin meningkat. Upaya peningkatan kualitas 

penerapan manajemen risiko tidak hanya ditujukan bagi kepentingan 
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bank tetapi juga bagi kepentingan nasabah. Salah satu aspek penting 

dalam melindungi kepentingan nasabah dan dalam rangka 

pengendalian risiko adalah transparansi informasi terkait produk atau 

aktivitas bank. Selain itu peningkatan kualitas penerapan manajemen 

risiko diharapkan akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan 

bank berbasis risiko yang dilakukan oleh Bank Indonesia. 

2. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk 

bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan 

perusahaan anak. 

3. Bank umum konvensional wajib menerapkan manajemen risiko yang 

mencakup 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, 

risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan 

risiko kepatuhan. Sementara itu, bank umum syariah wajib 

menerapkan manajemen risiko paling kurang untuk 4 jenis risiko, 

sebagaimana diatur dalam pengaturan sebelumnya untuk bank yang 

tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi, yaitu 

risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional. 

4. Untuk mempermudah integrasi antara manajemen risiko dan tingkat 

kesehatan bank, peringkat risiko dikategorikan menjadi 5 peringkat, 

yaitu 1 (Low), 2 (Low to Moderate), 3 (Moderate), 4 (Moderate to 

High), dan 5 (High). Bagi bank umum syariah, peringkat risiko 

dikategorikan menjadi 3 peringkat, yaitu 1 (Low), 2 (Moderate), dan 

3 (High). 
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5. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk 

mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru bank. 

Yang dimaksud dengan produk atau aktivitas baru bank adalah suatu 

produk baru atau aktivitas baru yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

a. Tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh bank; 

atau 

b. Telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank namun 

dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan 

eksposur risiko tertentu pada bank. 

6. Bank wajib menyampaikan laporan produk atau aktivitas baru kepada 

Bank Indonesia yang terdiri dari: 

a. Laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas 

baru paling lambat 60 hari sebelum penerbitan atau pelaksanaan 

produk atau aktivitas baru; dan 

b. Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas 

baru paling lambat 7 hari kerja setelah produk atau aktivitas baru 

dilakukan. Rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas 

baru yang memenuhi kriteria dalam angka 5 huruf a diatas wajib 

dicantumkan dalam rencana bisnis bank. 

7. Bank dilarang menugaskan atau menyetujui pengurus dan/atau 

pegawai bank untuk memasarkan produk atau melaksanakan aktivitas 

yang bukan merupakan produk atau aktivitas bank dengan 
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menggunakan sarana atau fasilitas bank. Termasuk sebagai aktivitas 

bank adalah jasa keagenan yang dilakukan oleh bank sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

8. Bank wajib menerapkan transparansi informasi produk atau aktivitas 

bank kepada nasabah baik secara tertulis maupun lisan. 


