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Memberikan pinjaman kepada nasabahnya adalah merupa- 

kan kegiatan Bank dalam rangka memasarkan jasa-jasa Bank 

kepada rnasyarakat. Agar kegiatan tersebut dapat memenuhi 

tepat jumlah, tepat waktu dan tepat bidang pembiayaan 

maka diperlukan suatu analisis terhadap performance 

perusahaan calon debitur. Analisis rneliputi aspek-aspek 

Umum, ~roduksi, Pemasaran, Hubungan dengan Bank dan aspek 

Keuangan . 
Tujuan penelitian untuk mengetahui cara analisis 

terhadap permohonan pinjaman, dengan penekanan pada aspek 

keuangan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pem- 

biayaan terhadap nasabah middle di Bank X dengan jenis 

Easilitas kredit modal kerja. 

Penelitian dilakukan dengan metode kasus dengan 

mengambil salah satu Kantor Wilayah Bank Pemerintah seba- 

gai unit kasus, dengan contoh pemberian kredit kepada 

nasabahnya yang bergexak di bidang usaha perdagangan/ 

distributor barang produksi PT. Unilever Indonesia dalam 

status sebagai penyalur tunggal di Daerah Tingkat 11 

Tangerang. 



Pemilihan kasus kredit modal kerja karena jenis 

kredit ini diminati lebih banyak debitur daripada kredit 

investasi. b is am ping itu jangka waktu pembiayaan umumnya 

pendek sehingga memerlukan analisis yang cepat namun 

cermat . 
Cara analisis kredit yang dilakukan berdasarkan 

pedoman yang dituangkan dalam bentuk Perangkat Aplikasi 

Kredit (PAK) terdiri dari 15 macam PAK yang harus dileng- 

kapi dalam membuat analisis terhadap permohonan kredit. 

Dalam menghitung besarnya/jumlah kredit yang diberikan, 

digunakan metode proyeksi arus kas yang memiliki kelemahan 

yakni: mendasarkan asumsi yang banyak, sehingga b i l a  

terjadi ketidak-tepatan salah satu akan mengakibatkan 

perhitungan menj adi berubah. Selain itu metode tersebut 

memerlukan waktu lebih lama. 

Rekomendasi yang disampaikan dalam penelitian fni 

adalah cara perhitungan lain selain metode proyeksi arus 

kas yang dapat digunakan khusus untuk kredit perdagangan, 

karena jumlah/omzet penjualan setiap bulannya relatif 

stabil. Metode tersebut adalah perputaran unsur modal 

kerja dan share pembiayaan. Kedua metode tersebut setelah 

dicoba untuk menghitung dengan data yang sama hasilnya 

tidak berbeda jauh dengan proyeksi arus kas. Namun demiki- 

an waktu yang diperlukan jauh lebih singkat, sehingga 

dapat meningkatkan kecepatan waktu pelayanan tanpa mengor- 

bankan ketepatan. Kecepatan pelayanan kepada nasabah akan 

menghapus secara bertahap, kesan bahwa pelayanan bank 

milik pemerintah lambat karena birokrasi. 


