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ABSTRAK 
 

Beberapa bank kurang berhati-hati dalam 
penyaluran kredit, sehingga banyak bank menghadapi 
kredit bermasalah. Kondisi ini bisa mengakibatkan 
timbulnya kerugian pada bank, yang memungkinkan 
timbulnya efek domino berupa systematic risk, yaitu 
ambruknya industri perbankan secara keseluruhan. 
Untuk menghindari kondisi tersebut, maka Bank 
Indonesia selalu menekankan prinsip kehati-hatian 
(prudent banking) kepada bank umum. Pihak 
perbankan sendiri perlu mengantisipasinya dengan 
menerapkan early warning system, khususnya untuk 
mengantisipasi risiko kredit.  

Pengembangan sistem informasi credit scoring ini 
diharapkan dapat memberikan aplikasi berupa 
penilaian kredit, khususnya kredit retail. Kredit retail 
yang akan dibahas meliputi Kredit Modal Kerja 
Kredit Investasi, Kredit Konsumtif. Pembedaan tiga 
jenis kredit ini diperlukan karena parameter penilaian 
risiko pada ketiga jenis kredit ini sangat berbeda. 
Berdasarkan penilaian parameter maka bank dapat 
membuat peringkat (rating) calon debitur untuk 
memutuskan kelayakan debitur menerima kredit. 
Selanjutnya secara rutin dalam masa pembayaran 
angsuran, debitur juga perlu dipantau profil 
peringkatnya. Selanjutnya debitur dikelompokkan 
berdasarkan peringkatnya dan dihitung kredit 
bermasalah pada setiap peringkat yang disebut 
dengan default rate. Deafult rate akan membantu 
bank untuk mengukur potensi risiko kreditnya. 

Secara keseluruhan, bank juga perlu memantau 
profil dari portofolio kredit yang disalurkannya. 
Sistem informasi ini akan memberikan laporan sampai 
dengan besarnya potensi kerugian karena aktivitas 
perkreditan. Pengukuran besarnya potensi kergian ini 
diukur dengan pendekatan Value at Risk (VaR). 
Laporan potensi kerugian bisa dirinci menurut kantor 
cabang, menurut jenis kredit (KUK dan non-KUK) 
dan menurut penggunaan kredit (modal kerja, 
investasi dan konsumtif). 
 
Kata kunci: credit scoring, kredit retail, default rate, 
value at risk. 

  
 
1.  PENDAHULUAN 
 

Belajar dari pengalaman krisis dunia perbankan yang 
terjadi pada tahun 1990-an, Bank Indonesia kembali 
menekankan prinsip kehati-hatian (prudent banking) bagi 
industri perbankan, khususnya kehati-hatian dalam 
penyaluran kredit. Pemicu krisis adalah melemahnya nilai 
tukar rupiah sehingga membawa dampak banyaknya 
kredit bermasalah (non performing loan). Nilai tukar 
rupiah yang melemah banyak diantisipasi dengan 
tingginya suku bunga sehingga menyebabkan sektor riil 
tidak mampu membayar kewajibannya. Kegagalan 
pembayaran kewajiban ini selanjutnya berdampak pada 
banyaknya bank yang mengalami kerugian, khususnya 
kerugian dari aktivitas perkreditan padahal pendapatan 
dari aktivitas ini masih memberikan kontribusi terbesar 
pada pendapatan operasional bank. 

Meskipun pemicu kredit bermasalah banyak bersumber 
dari kredit korporasi, kredit retail juga perlu mendapatkan 
perhatian. Pemerintah telah turun tangan untuk membantu 
industri perbankan menangani kredit korporasi yang 
bermasalah. Selanjutnya manajemen bank perlu juga 
memperhatikan kredit retail, sebab jika potensi risiko 
kredit retail tidak diperhatikan, bukan tidak mungkin akan 
menjadi masalah bagi bank. Perhatian terhadap kredit 
retail akan semakin relevan khususnya bagi bank yang 
mengkonsentrasikan operasionalnya untuk nasabah retail. 

Pada kredit retail, bank perlu mengidentifikasi operasi 
kreditnya untuk menentukan parameter yang akan 
digunakan dalam penilaian kelayakan calon debitur 
maupun untuk mengevaluasi kemampuan bayar debitur 
yang lama. Pengamatan terhadap profil debitur sangat 
diperlukan karena hal ini bisa menjadi sumber pemicu 
kredit bermasalah. Pemantauan secara rutin dapat menjadi 
sarana early warning system terhadap kredit yang 
berpotensi risiko tinggi.  

Umumnya bank membedakan kredit retail menjadi tiga 
kelompok, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi dan 
kredit konsumtif. Kredit modal kerja ditujukan untuk 
membantu debitur yang akan meningkatkan kinerja 
operasi perusahaannya, kredit investasi ditujukan untuk 
membantu pengembangan usaha debitur seperti pembelian 
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mesin baru, sedangkan kredit konsumtif ditujukan untuk 
debitur perseorangan untuk memenuhi kebutuhan 
konsumsinya, seperti pembelian mobil.  
 
2.  KAJIAN TEORI 
 

Ide penelitian ini berasal dari penelitian yang dilakukan 
oleh Thomas L.C. (2000) yang bertujuan untuk 
meramalkan risiko keuangan suatu bank khususnya risiko 
yang bersumber dari kredit konsumtif debitur di Inggris 
dan Amerika Serikat. Dasar peramalan yang digunakan 
juga menggunakan scoring dalam rangka memeringkat 
debitur. Hasil peramalan yang diperoleh Thomas L.C. 
(2000) ini cukup akurat untuk mengukur risiko dari kredit 
konsumtif. Thomas L.C. (2000) menyarankan untuk 
menggunakan scoring yang sistematis untuk mengevaluasi 
dan memantau kredit konsumtif, dibandingkan jika hal ini 
dilakukan dengan human judgement dalam mengukur 
risiko kredit. Saran ini didasarkan dengan kecenderungan 
meningkatnya permintaan kredit konsumtif serta semakin 
canggihnya teknologi komputer. 

Hand & Henley (1997) meneliti beberapa teknik 
statistik untuk menyusun model scoring kredit. Data 
historis berupa kinerja debitur diaplikasikan pada tiga 
teknik statistik, yaitu model logit, probit dan analisis 
diskriminan, digunakan untuk mengestimasi kemungkinan 
gagal bayar (probability of default) dari suatu kredit. 
Model yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk 
menilai kelayakan calon debitur baru. 

 
3. Parameter Credit Scoring dan peringkat 
 

Penelitian ini dilakukan pada bank umum swasta 
nasional yang berpusat di Surabaya, khususnya bank yang 
portofolio kreditnya banyak didominasi oleh kredit retail. 
Berdasarkan hasil survey, maka peneliti menyusun 
parameter untuk tiga jenis penggunaan kredit. Parameter 
utama untuk kredit modal kerja adalah (1) sektor ekonomi, 
(2) lama usaha, (3) aspek pemasaran, (4) aspek 
manajemen, (5) kinerja keuangan, dan (6) aspek jaminan. 
Parameter kredit investasi hampir sama dengan parameter 
kredit investasi, namun untuk kredit investasiselain aspek 
pemasaran juga  harus dinilai pada aspek produksinya.  

Parameter kredit konsumtif sama dengan kredit 
investasi, hanya perlu dibedakan pada indikator 
pengukurannya karena karakteristik individu dengan 
badan usaha jauh berbeda. Misalkan pada aspek produksi, 
pada kredit investasi perlu mengukur indikator (1) 
kapasitas produksi, (2) kualitas mesin, (3) kualitas produk, 
(4) tenaga kerja, sedangkan untuk kredit konsumtif, aspek 
produksi diukur dengan indikator (1) usia, (2) profesi, (3) 
fasilitas yang dimiliki, (4) kegiatan sampingan. Jadi 
pengukuran parameter kredit konsumtif lebih diarahkan 
pada kinerja individualnya. Parameter terpenting dalam 
sistem credit scoring ini adalah parameter nilai jaminan 

karena akan digunakan dalam perhitungan value at risk 
(VaR). 

Setiap parameter dinilai dengan skor antara 1 (kinerja 
jelek) sampai dengan 5 (kinerja sangat bagus), dan 
selanjutnya diberi bobot untuk mendapatkan skor total. 
Berdasarkan skor total yang diperoleh, maka dapat 
ditentukan peringkat dari calon debitur. Sesuai ketentuan 
Bank Indonesia dalam hal penggunaan model internal, 
maka jumlah peringkat dan kriteria keputusannya minimal 
adalah tujuh. Peringkat dan batasan skor pada sistem ini 
dikategorikan menjadi delapan seperti tercantum pada 
tabel 1. 
 

Tabel 1. Peringkat untuk credit scoring 
Skor Peringkat Diskripsi 
150 E Skor terendah, tidak baik dan tidak 

layak sehingga perlu dihindari 
150<sk<200 D Skor rendah, kurang baik dan 

kurang layak sehingga perlu 
dihindari 

200<sk<250 C Banyak skor di bawah moderat, 
kurang baik dan kurang layak 
sehingga perlu dihindari 

250<sk<300 B Meskipun ada aspek memiliki skor 
ideal, namun banyak skor di bawah 
moderat, kurang baik dan kurang 
layak sehingga perlu dihindari 

300<sk<350 BB Meskipun banyak aspek hanya 
memenuhi skor moderat, namun 
secara umum masih memiliki 
kesimpulan baik dan bisa didanai 
dengan perhatian pada aspek yang 
di bawah moderat, khususnya jika 
terjadi pada aspek agunan 

350<sk<400 A Meskipun terdapat lebih dari satu 
aspek memiliki skor moderat, 
namun secara umum memiliki 
kesimpulan baik dan bisa didanai 
dengan perhatian pada aspek yang 
di bawah moderat, khususnya jika 
terjadi pada aspek agunan 

400<sk<450 AA Ada aspek tertentu yang belum 
memiliki skor ideal, namun 
memiliki kesimpulan baik dan bisa 
dinyatakan layak untuk didanai 

450<sk<500 AAA Semua aspek penilaian sangat baik 
dan sangat layak untuk didanai 

 
Setiap cabang kantor bank melakukan penilaian 

parameter untuk masing-masing debiturnya, dan juga 
melakukan pencatatan jika terjadi perubahan pada kinerja 
profil debitur tersebut. Contoh untuk penilaian parameter 
calon debitur ditunjukkan pada gambar 1. Yang pasti 
dilakukan perubahan adalah pada posisi outstanding 
kreditnya setiap saat debitur melakukan pembayaran 
angsuran. Hasil pemantauan dari masing-masing cabang 
dicatat dalam format database dan selanjutnya dikirimkan 
ke kantor pusat. Setiap cabang bisa membuat output 
kinerja debitur dan dapat dikelompokkan berdasarkan 
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account officer, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar juga 
untuk menilai kinerja dari para account officer dalam 
mengelola debitur yang menjadi tanggungjawabnya. 

 

 
Gambar 2. Contoh penilaian parameter profil debitur 

 
4. Estimasi Default Rate 
 

Database kinerja profil debitur yang dikirimkan oleh 
kantor cabang selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh 
sistem informasi credit scoring di kantor pusat. 
Pengiriman database dari kantor cabang dapat dilakukan 
melalui jaringan yang dimiliki oleh bank. Dalam hal suatu 
kantor bank belum terhubung jaringan komputernya, maka 
pengiriman dapat dilakukan melalui e-mail. (attachment). 

Konsolidasi yang dilakukan oleh kantor pusat akan 
menghasilkan data yang terdiri dari seluruh debitur kredit 
retail dan telah dikelompokkan berdasarkan peringkatnya. 
Pada setiap peringkat dilakukan pengukuran default rate, 
yaitu prosentase yang menyatakan besarnya kredit 
bermasalah dan diukur dengan rumusan : 

 
        Kredit bermasalah 
Default rate =  (1) 
 Total kredit yang disalurkan 
 

 
Gambar 2. Contoh output perhitungan default rate 

Yang dimaksud dengan kredit bermasalah adalah 
outstanding kredit debitur yang termasuk dalam 
kolekstibilitas 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), dan 5 
(macet). Jadi untuk setiap peringkat yang terbentuk dari 
tabel 1 akan diperoleh ukuran default rate masing-masing. 
Contoh output perhitungan default rate pada setiap 
peringkat ditunjukkan pada gambar 2. Selanjutnya default 
rate selama 12 bulan terakhir perlu dihitung standar 
deviasinya yang akan dimanfaatkan dalam perhitungan 
value at risk (VaR). 

 
5. Estimasi Value at Risk (VaR) 
 

Setelah mengestimasi default rate pada masing-masing 
peringkat dan menghitung standar deviasinya untuk data 
historis selama 12 bulan terakhir, maka kantor pusat dapat 
mengestimasi unexpected loss pada setiap debitur sesuai 
peringkatnya. Unexpected loss ini merupakan perkiraan 
kerugian yang mungkin bisa terjadi pada suatu debitur 
tertentu. Karena sifat pengukurannya adalah perkiraan, 
maka pengukuran ini harus diyakini dengan derajad 
keyakinan tertentu. Tingkat keyakinan didasarkan pada 
distribusi normal, yaitu nilai tabel Zα pada derajad 
keyakinan sebesar (1- α). Rumus perhitungannya adalah : 

 
UL = Zα x Out x StDev x (1-RR) (2) 
 
UL = unexpected loss 
Zα = tingkat keyakinan dari perkiraan 
Out = outstanding kredit dari debitur 
StDev  = standar deviasi default rate dari peringkat 

debitur 
RR = recovery rate dari jaminan kredit 
 
Jika diinginkan untuk mengestimasi dengan tingkat 

keyakinan 95%, maka Zα = 1,645. Outstanding kredit 
merupakan besarnya pokok pinjaman yang masih belum 
dilunasi oleh debitur, sedangkan recovery rate (RR) 
merupakan nilai likuidasi jaminan (dalam prosentase). 
Kriteria penetapan RR adalah sebagai berikut : 

RR = 10% jika likuidasi jaminan < 100% 
RR = 20% jika 100% < likuidasi jaminan < 108% 
RR = 30% jika 108% < likuidasi jaminan < 116% 
RR = 50% jika 116% < likuidasi jaminan < 125% 
RR = 70% jika likuidasi jaminan > 125% 
Jadi semakin tinggi nilai likuidasi jaminan maka nilai 

(1-RR) akan semakin rendah sehingga unexpected loss 
juga akan semakin rendah. Misalkan debitur A memiliki 
peringkat B dengan outstanding kredit sebesar Rp. 
170.000.000, RR = 50% dan standar deviasi default rate 
untuk peringkat B adalah 17,58%, maka unexpected loss  
debitur A adalah Rp. 24.591.023. Jika debitur ini memiliki 
peringkat AA dengan standar deviasi default rate hanya 
0,421%, maka unexpected loss debitur A adalah Rp. 
588.664.  
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Contoh perhitungan ini menunjukkan bahwa jika 
peringkat debitur semakin baik, maka unexpected loss dari 
debitur tersebut juga semakin rendah. Selanjutnya jika 
semua unexpected loss semua debitur dijumlahkan maka 
hasil penjumlahan tersebut dinamakan sebagai value at 
risk (VaR). VaR menunjukkan besarnya potensi kerugian 
maksimum yang akan dialami oleh bank jika terjadi 
kegagalan bayar oleh debitur dengan tingkat keyakinan 
95%. Besaran VaR ini menunjukkan profil risiko kredit 
retail pada suatu bank, dan sebagai konsekuensinya bank 
harus menyediakan modal yang cukup untuk 
mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian risiko 
kredit retail. Bank Indonesia telah menetapkan bahwa 
kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) untuk 
mengcover risiko adalah 8%. Berarti jika misalkan 
besarnya VaR kredit retail adalah Rp. 150.000.000, maka 
bank tersebut setidaknya menyediakan modal untuk 
mengcover kredit retail adalah sebesar Rp. 12.000.000. 

Output berupa laporan VaR tersebut dapat disusun 
dengan pengelompokan berdasarkan kantor cabang, 
sehingga kantor pusat bisa memberikan penilaian kinerja 
cabangnya dalam mengelola kredit retail ini dan penilaian 
ini cukup obyektif karena didasarkan pada profil risiko 
yang dikirim oleh cabang itu sendiri. Jika dikelompokkan 
berdasarkan account officer maka laporan ini juga bisa 
dimanfaatkan untuk memberikan penilaian terhadap 
kinerja account officer dalam mengelola debiturnya. 
Laporan ini juga bisa dikelompokkan berdasarkan sektor 
usaha dari debitur sehingga pihak manajemen dapat 
mengevaluasi profil risiko kredit retailnya berdasarkan 
sektor ekonomi. Jika terdapat suatu sektor ekonomi yang 
memiliki nilai VaR tinggi, maka hal ini mengindikasikan 
bahwa manajemen perlu mempertimbangkan kembali 
untuk membatasi pendanaan debitur yang berasal dari 
sektor tersebut, atau mungkin para account officer perlu 
dibekali dengan pengetahuan tentang sektor-sektor yang 
memiliki profil risiko tinggi. 

 
6. KESIMPULAN 
 

Bank yang menerapkan sistem credit scoring ini akan 
lebih cepat mengambil keputusan layak tidaknya seorang 
calon debitur memperoleh pinjaman. Keputusan untuk 
memberikan kredit juga bisa dilakukan dengan cukup 
obyektif karena setiap calon debitur yang mengajukan 
permintaan kredit akan dinilai dengan parameter yang 
sama. 

Aspek terpenting dalam implementasi sistem credit 
scoring ini adalah audit internal dari kantor pusat, 
khususnya menyangkut kebenaran pemberian penilaian 
parameter oleh cabang. Hal ini umumnya sudah 
berlangsung dengan baik pada bisnis bank karena memang 
suatu kewajiban yang aktivitasnya diawasi langsung oleh 
Bank Indonesia. Pada aktivitas audit internal ini, aspek 

penilaian jaminan merupakan aspek terpenting untuk 
diaudit. 
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