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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu sangat bermanfaat bagi penulis untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk 

pada penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini diuraikan beberapa penelitian 

terdahulu, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini 

masih menghasilkan penemuan yang berbeda. Maka dari itu inilah yang menjadi 

salah satu sebab permasalahan ini menarik untuk diteliti kembali.  

2.1.1 Nisa’ Mustikawati, Topowijono, Dwiatmanto (2012) 

Nisa’ Mustikawati, Topowijono, Dwiatmanto (2012) mengambil judul 

penelitian “Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Kredit Macet 

Bank BTPN Cabang Kediri”. Penelitian Nisa’ Mustikawati, Topowijono, 

Dwiatmanto (2012) bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan manajemen 

risiko pada BTPN Kantor Cabang Kediri dalam meminimalisir risiko kredit pada 

bisnis kredit pensiun sejahtera kredit macet pada produk Kredit Pensiun Sejahtera 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang tertuang dalam 

SE BI No.5/21/DPNP/2003 dimana Kredit Pensiun Sejahtera diberikan kepada 

para pensiunan pegawai negeri/TNI/Polri dengan plafond minimal Rp 2 juta dan 

maksimal  Rp 200 juta dengan memperhatikan usia nasabah yang akan 

mengajukan.  
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Perbedaan : 

Responden dalam penelitian Nisa’ Mustikawati, Topowijono, Dwiatmanto (2012) 

ini adalah Penyaluran Kredit PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor 

Cabang Kediri Periode 2012 sedangkan penelitian ini pada Bank Jatim Cabang 

Tulungagung.  

Persamaan : 

Penelitian Nisa’ Mustikawati, Topowijono, Dwiatmanto (2012) menggunakan 

metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  

Hasil Penelitian Nisa’ Mustikawati, Topowijono, Dwiatmanto (2012) tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Kredit Macet Bank BTPN 

Cabang Kediri menunjukkan bahwa BTPN Kantor Cabang Kediri telah 

menerapkan   manajemen risiko sesuai dengan SE BI No. 5/21/DPNP 2003. Hasil 

penelitian Nisa’ Mustikawati, Topowijono, Dwiatmanto (2012) menunjukkan 

bahwa pada jenis kredit pensiun sejahtera selama periode tahun 2012 memiliki 

NPL paling tinggi sebesar 6,35% dibandingkan dari jenis-jenis bisnis kredit yang 

ada di BTPN Kantor Cabang Kediri. 

 

2.1.2  Oka Aviani Savitri (2014)  

 Oka Aviani Savitri (2014) telah meneliti tentang “Analisis Manajemen 

Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat 

(Studi pada Bank Jatim Cabang Mojokerto). Variabel independen yang digunakan 

manajemen risiko kredit, dalam meminimalisir   kredit bermasalah dan variabel 

dependen  yang digunakan kredit usaha rakyat.  
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Perbedaan :  

Penelitian Oka Aviani Savitri (2014) menggunakan lokasi penelitian pada Bank 

Jatim Cabang Mojokerto. 

Persamaan :  

Penelitian Oka Aviani Savitri (2014) menggunakan pengolahan data secara 

deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  

penelitian  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  di  Bank  Jatim  

Cabang Mojokerto  telah  menerapkan  dengan  baik   pengawasan  aktif  dewan  

komisaris  dan  direksi,  kebijakan, prosedur  dan  penetapan  limit,  proses  

identifikasi,  pengukuran,  pemantauan  dan  sistem  informasi manajemen risiko 

kredit, dan pengendalian risiko kredit.  Penelitian ini  menyarankan agar bank 

menjaga independensi staf kredit dan meningkatkan proses pemantauan kredit. 

Hasil penelitian Oka Aviani Savitri (2014)  menunjukkan bahwa Bank Jatim 

Cabang Mojokerto telah menerapkan dengan baik pengawasan aktif dewan 

komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses 

identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan system informasi manajemen risiko 

kredit, dan pengendalian risiko kredit. 

 

2.1.3  Dharma Setiawan (2007) 

 Dharma Setiawan (2007) telah menguji tentang “Analisis terhadap 

Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada PT. Bank Ekspor Indonesia”.  Tujuan 

dalam penelitian Dharma Setiawan (2007) memperoleh gambaran penerapan 

manajemen risiko pada Bank Ekspor Indonesia.  
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Persamaan :  

Menganalisis terhadap penerapan manajemen risiko kredit. 

Perbedaan : 

Metode penulisan yang dilakukan Dharma Setiawan (2007) menggunakan metode 

brainstorming/diskusi yang pengambilan datanya dengan menggunakan studi 

kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian pada PT Bank Ekspor Indonesia 

sedangkan penelitian ini pada Bank Jatim Cabang Tulungagung. 

Hasil penelitian Dharma Setiawan (2007) menunjukkan bahwa strategi 

yang diambil Bank Ekspor Indonesia dalam implementasi adalah dengan 

membangun manajemen risiko yang mempertimbangkan aspek-aspek portofolio 

management yaitu dengan menetapkan loan exposure limit, mempergunakan 

CRMS tools, sebagai alat bantu dalam proses rating dan penggunaan rating 

system dalam menganalisis risiko.  

 

2.1.4 Devy Aprilianawati, Zahroh Z.A, Nila Firdausi Nuzula (2014) 

 Devy Aprilianawati, Zahroh Z.A, Nila Firdausi Nuzula (2014) mengambil 

judul “Analisis Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meminimalisir 

terjadinya kredit bermasalah PT Bank Jatim Cabang Tulungagung Periode 2010-

2013”. Penelitian  bertujuan untuk mengetahui pengawasan Kredit Usaha Rakyat 

pada Bank Jatim Cabang Tulungagung dan mengetahui pengawasan Kredit Usaha 

Rakyat yang seharusnya dilakukan Bank Jatim Cabang Tulungagung dalam 

meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. 
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Persamaan :  

Pengambilan lokasi penelitian pada Bank Jatim Cabang Tulungagung dan 

variabelnya sama-sama menggunakan kredit bermasalah. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode penelitian deskriptif 

berupa pendekatan studi kasus atau penelitian tentang suatu subjek penelitian 

yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau keseluruhan dari personalitas yang 

diambil secara langsung oleh peneliti melalui daftar laporan kredit yang telah di 

salurkan di Bank Jatim Cabang Tulungagung. 

Perbedaan :  

Tahun periode menggunakan tahun 2010-2013 sedangkan penelitian ini pada 

tahun 2011-2014.  

 Hasil penelitian ini adalah pengawasan kredit secara preventif dan represif 

pada Bank Jatim Cabang Tulungagung sudah baik, namun masih terdapat 

kelemahan di dalam penentuan plaffon kredit yaitu keterbatasan waktu dan 

kurangnya jumlah personil staff kredit. Selain itu, pada pengawasan represif juga 

terdapat kekurangan di dalam tindakan penyelamatan kredit bermasalah antara 

lain dilakukan secara rescheduling, reconditioning, dan restructuring.  

 

2.1.5 Akhmad Risqi I. (2014) 

 Akhmad Rizqi I (2014) telah mengambil judul penelitian “Penerapan 

Manajemen Risiko untuk Meminimalisir pada Kredit Umum Pedesaan 

(KUPEDES). Penelitian bertujuan mengidentifikasi jenis risiko yang muncul pada 

kegiatan perbankan pada PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Unit Ngancar-Kediri dan 

mengetahui penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir terjadinya kredit 
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bermasalah (Non Perfotming Loan-NPL) pada salah satu produk BRI, yaitu 

Kredit Umum Pedesaan (Kupedes). Hasil identifikasi risiko menunjukkan bahwa 

risiko yang muncul pada kegiatan BRI Unit Ngancar adalah risiko kredit, risiko 

operasional, dan risiko reputasi dan yang menjadi focus penelitian adalah risiko 

kredit. Untuk meminimalisir risiko kredit Kupedes, maka BRI Unit Ngancar telah 

menerapkan manajemen risiko dan terbukti berhasil dalam meminimalisir kredit 

bermasalah. Dan keberhasilan BRI Unit Ngancar dapat dibuktikan melalui rasio 

NPL yang tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebesar 5% dan ketentuan 

Kantor Pusat BRI sebesar 3%.  

Persamaan :  

Pada penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama berfokus pada risiko kredit 

dan risiko kredit muncul dalam bentuk kredit bermasalah yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu faktor internal, faktor eksternal dan faktor lain.  

Perbedaan : 

Lokasi penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Ngancar-

Kediri sedangkan pada penelitian ini pada Bank Jatim Cabang Tulungagung. 

 

2.1.6 Oktavia Anggra Dewi ( 2014) 

 Penelitian berjudul “Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir 

Kredit Bermasalah”. Penelitian bertujuan penerapan manjemen kredit pada 

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu untuk meminimalisir kredit 

bermasalah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa manajemen kredit yang 

diterapkan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu belum efektif 

dalam meminimalisir kredit bermasalah, hal ini terlihat dari presentase Non 
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Performing Loan (NPL) pada periode 2010-2012 yang menjukkan peningkatan 

yaitu pada tahun 2010 sebesar 0%, pada tahun 2011 sebesar 0,72% dan pada tahun 

2012 sebesar 1,99%.  

Persamaan : 

Manajemen kredit yang diterapkan meliputi perencanaan kredit, penetapan suku 

bunga kredit, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit dan 

pengawasan kredit.  

Perbedaan :  

Lokasi penelitian pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu pada 

periode 2010-2012. 

 

2.1.7 I Komang Gede Darma Putra1, Wayan Cipta1, Anjuman Zukrhri2 

(2014) 

 Penelitian berjudul analisis kredit macet pada PT.BPR Kapal Basak 

Pursada, Cabang Singaraja tahun 2013 bertujuan untuk mengetahui penyebab 

kredit macet pada PT. BPR Kapal Basak Pursada pada tahun 2013 dan dampak 

yang dapat ditimbulkan dari kredit macet terhadap laba perusahaan pada tahun 

2013 serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet pada PT. BPR 

Kapal Basak Pursada pada tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya 

kredit macet disebabkan oleh empat faktor yaitu kurangnya ketelitian dari pihak 

petugas dalam analisa pemberian dalam analisa pemberian kredit, itikad tidak baik 

dari petugas PT BPR Kapal Basak Pursada, kurangnya system pengawasan kredit, 

dan penurunan kondisi ekonomi dan dampak dari kredit macet yang dirasakan 

bank yaitu pendapatan menurun, perputaran kas menjadi terganggu, tingkat 
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kesehatan bank menurun, modal bank menurun, dan turunnya kepercayaan 

masyarakat serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet pada PT. 

BPR Kapal Basak Pursada Cabang Singaraja yaitu restructuring (penataan ulang), 

rescheduling (penjadwalan kembali), penyitaan jaminan, dan penghapusan kredit 

(penghapusan piutang).  

Persamaan :  

Pengumpulan data menggunakan wawancara digunakan untuk memperoleh data 

mengenai penyebab terjadinya kredit macet, dampak yang ditimbulkan dari kredit 

macet terhadap laba perusahaan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

kredit macet. Jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif.  

 

Perbedaan :  

Lokasi penelitian pada PT. BPR Kapal Basak Pursada Cabang Singaraja dan 

penelitian sekarang pada Bank Jatim Cabang Tulungagung.  

 

2.2.   Landasan Teori  

2.2.1 Kredit  

 Menurut Faud dan M. Rustan D.M. (2005:131) pengertian kredit adalah 

“Dana yang diperoleh bank dalam simpanan disalurkan kembali dalam bentuk 

pinjaman kepada masyarakat atau nasabah yang memerlukannya. Oleh karena itu, 

untuk menyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka 

sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit (Kasmir 

2006:101). Analisis kredit itu sendiri mencakup latar belakang nasabah atau 
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perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. 

Bertujuan agar bank bias yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.   

 Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa dalam suatu kredit terdapat 

unsure-unsur sebagai berikut menurut kasmir (2006:103) : 

1. Kepercayaan 

 Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit 

yang telah diberikan (baik berupa uang, barang, atau jasa) benar-benar 

diterima di masa yang akan dating sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan 

diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu 

kredit berani diluncurkan.  

2. Jangka waktu 

 Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini 

mencakup masa pengembalian kredit yang telah sama-sama disepakati. 

Jangka waktu tersebut biasanya berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), 

jangka waktu menengah (1sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 

tahun). Jangka waktu merupakan kesempatan batas waktu pengembalian 

angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.  

3. Risiko  

 Akibat adanya tenggang waktu tersebut, maka pengembalian kredit akan 

memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu 

kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu dalam kredit maka akan semakin 

besar pula risikonya, demikian pula sebaliknya.  
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4. Kesempatan  

 Disamping unsure percaya dalam pemberian kredit juga mengandung unsur 

kesempatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesempatan 

ini telah dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak 

menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.  

5. Balas Jasa 

 Bagi pihak bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas 

pemberian suatu kredit. Dalam bank konvensional balas jasa kita kenal 

dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga 

membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga 

merupakan keuntungan untuk pihak bank.  

Pengertian tersebut telah disempurnakan oleh pemerintah dengan 

dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998, yang mendefinisikan pengertian kredit 

adalah “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. 

 

2.2.2 Risiko Kredit  

 Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena ketidakpastian atau 

kegagalan pasangan usaha (counterparty) memenuhi kewajibannya (Ghozali, 

2007:121). Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu 

risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit 

semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan 
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bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang 

tidak disengaja. (Kasmir, 2008). 

 Pengukuran risiko kredit dalam penelitian ini dilakukan dengan prinsip 

prinsip 5C, yang mana prinsip ini menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:84-86) 

yaitu :  

1. Character (watak/kepribadian/karakter) 

 Merupakan sifat atau watak dari seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang 

yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. 

2. Capacity (kemampuan/kapasitas) 

 Analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari 

penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis 

3. Capital (modal) 

 Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang 

ada sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai 

proyek yang akan dijalankan. 

4. Condition of economy (kondisi perekonomian) 

 Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi social dan 

politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan dating. 

5. Collateral (jaminan atau agunan) 

 Jaminan yang akan diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun 

non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan 

juga harus diteliti kesempurnaanya.  

 

 



19 

 

 
 

2.2.3  Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) 

Menurut Siamat (2005) kredit macet atau yang biasa disebut Non 

Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang menunjukkan pinjaman yang 

mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan faktor 

eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Digolongkan kedalam 

kolektibilitaskurang lancer, diragukan, dan macet. (Surat Edaran Bank Indonesia 

No.12/11/DPNP). 

  

NPL dapat dihitung dengan rumus : 

      

NPL = 
PembiayaanTotal

BermasalahPembiayaan
 x 100%       

 

Akibat tingginya kredit NPL perbankan harus menyediakan pencadangan 

yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besar 

modal sangat mempengaruhi besarnya eksapnsi kredit. Besarnya NPL menjadi 

salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit (Sentausa, 

2009).  

 

2.2.4  Manajemen Risiko Perbankan 

Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang 

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan 

risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank (Peraturan Bank Indonesia 

No. 5/8/PBI/2003). 
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Penerapan manajemen risiko kredit, yaitu :  

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi  

a. Komisaris bertanggungjawab dalam persetujuan dan peninjauan berkala 

mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit pada bank.  

b. Direksi mendukung, memantau, dan mengendalikan risiko kredit dan 

mengidentifikasi serta menangani kredit bermasalah.  

2.  Kebijakan Manajemen Risiko Kredit 

  Menurut Surat Edaran BI 5/21/2003, kebijakan manajemen risiko kredit 

merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus 

sejalan dengan visi, misi, dan stategi bank serta lebih terfokus pada risiko yang 

relevan pada aktivitas fungsional bank (SE No.5/21/DPNP 2003:6). Terkhusus 

bank harus memiliki informasi yang cukup guna membantu bank dalam 

melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil risiko debitur (SE 

No.5/21/DPNP 2003:21).  

  Meskipun BI telah membuat suatu prosedur tertulis mengenai 

manajemen risiko kredit, namun bank umum juga wajib membangun system 

manajemen risiko kredit sesuai dengan fungsi dan visi misi yang disesuaikan 

denganorganisasi manajemen risiko pada bank tersebut. 

3. Penetapan Limit 

Penetapan limit merupakan batas/limit dari potensi kerugian yang mampu 

diminimalisir oleh bank. Batas maksimum pemberian kredit adalah salh satu 

cara untuk mengurangi potensi risiko kredit. Didalam penerapan limit ada 5 hal 

yang penting (SE No.5/21/DPNP 2003:23), yaitu: 
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1. Bank harus menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

penetapan limit risiko kredit dan proses pengambilan keputusan / penetapan 

limit risiko kredit. 

2. Bank harus menetapkan limit untuk seluruh nasabah atau counterparty 

sebelum melakukan transaksi dengan nasabah tersebut, dimana limit 

tersebut dapat berbeda satu sama lain. 

3. Limit untuk risiko kredit bertujuan untuk mengurangi risiko yang 

ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran kredit. 

4. Limit untuk satu nasabah atau counterparty dapat didasarkan atas hasil 

analisis data kuantitatif yang diperoleh dari informasi laporan keuangan 

maupun hasil analisis informasi kualitatif yang dapat bersumber dari hasil 

interview dengan nasabah. 

5. Penetapan limit risiko kredit didokumentasikan secara tertulis dan lengkat 

yang memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor intern 

maupun ekstern 

  

4. Identifikasi Risiko Kredit 

Bank harus mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh produk 

dan aktivitasnya. Identifikasi risiko tersebut merupakan hasil kajian terhadap 

karakteristik risiko kredit yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu, 

seperti perkreditan (penyaluran dan), tresuri dan investasi, dan pembiayaan 

perdagangan (SE No. 5/21/DPNP 2003:22). Setelah itu secara berturut-turut 

bank perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan penegndalian risiko kredit. 

Penilaian risiko merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh direksi dalam 
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rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi bank mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 

5. Pengukuran Risiko Kredit 

Pengukuran risiko kredit dimaksudkan agar bank mampu mengkalkulasi 

eksposur risiko kredit yang melekat pada kegiatan usahanya sehingga bank 

dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya 

dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan usaha yang dimaksud. Dalam 

pengukuran risiko kredit sekurang-kurangnya mempertimbangkan (SE. 

5/21/DPNP 2003:24) : 

a. Karakteristik setiap jenis transaksi risiko kredit, kondisi keuangan 

debitur/counterparty serta persyaratan dalam perjanjian kredit seperti dalam 

jangka waktu dan tingkat bunga 

b. Jangka waktu kredit (maturity profile) dikaitkan dengan perubahan potensial 

yang terjadi di pasar. 

c. Aspek jaminana, agunan, dan atau garansi. 

d. Potensi terjadinya kegagalan membayar (default) baik yang berdasarkan 

hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan 

yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara intern. 

e. Kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan (default). 

 

6. Pemantauan Risiko Kredit  

Bank harus melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang 

bersifat material dan atau yang berdampak pada permodalan bank. Dalam 
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pemantauan risiko kredit sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam 

rangka (SE No.5/21/DPNP 2003;26) : 

a. Memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur 

b. Memantau kepatuhan  terhadap persyaratan dalam perjanjian kredit atau 

kontrak transaksi risiko kredit 

c. Menilai kecukupan agunan diabndingkan dengan kewajiban debitur 

d. Mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan kredit 

bermasalah secara tepat waktu. 

e. Menangani dengan cepat kredit bermasalah. 

7. Pengendalian Risiko Kredit dan Sistem Pengendalian Intern 

Didalam manajemen risiko kredit, kegiatan pengendalian akan berjalan efektif 

bila direncanakan dan diterapkan yang berguna dalam mengendaliakan risiko 

yang telah diidentifikasi. Sedangkan system pengendalian intern yang efektif 

merupakan hal yang penting didalam manajemen risiko bank yang sehat. 

System pengendalian bank yang efektif akan membantu pengurus bank 

menjaga asset, menjamin ketersediaan pelaporan keuangna dan manajerial dan 

perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya 

kerugian, penyimpanagan dan pelanggaran aspek kehati-hatian (SE 

No.5/22/DPNP 2003:3).  

 

2.2.5 Penggolongan Kualitas Kredit 

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP tanggal 

31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, tingkat kualitas kredit 
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dibagi menjadi kategori lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, 

dan macet. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 Maksud dari kerangka pemikiran diatas merupakan penggolongan kredit 

bermasalah menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

no.31/147/KEP/DIR tanggal November 1998 tentang kolektibilitas pada kredit 

bermasalah digolongkan pada kolektibilitas kredit kurang lancar, kredit diragukan, 

dan kredit macet. Sehingga penerapan manajemen risiko sangat bermanfaat dalam 

meminimalisir kredit bermasalah.  

Penerapan Manajemen Risiko 

pada Bank Jatim 

SE BI No.5/21/DPNP/2003 

 

 

 

Kredit Bermasalah 

(Risiko Kredit) 

 

Kurang Lancar Diragukan Macet 

Pengendalian Risiko 

Kredit 
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2.4   Proposisi 

Menurut Lexy Moleong (2009: 33) proposisi mengarahkan perhatian peneliti 

kepada sesuatu yang harus diselidiki dalam ruang lingkup studinya. Proposisi 

mencerminkan isi teoritis yang penting dan menyatakan kepada peneliti dimana 

harus mencari bukti yang relevan. 

Penelitian ini berkaitan dengan analisis terhadap penerapan manajemen risiko 

kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Bank Jatim Cabang 

Tulungagung.  

   


