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ABSTRACT 
 

This study aims to determine the quality of financial performance on the feasibility of the 

decision in granting credit at KUBE Sejahteraa MFIs. The quality of work can be seen from two directions 

namely from the borrower's personal data and financial statements. In this study the authors analyze the 

financial statements and borrower data in order to know this research. This research is to find out how the 

requirements of borrowers and financial assessment on KUBE Sejahtera LKM. This study uses the 2017-

2018 financial statements by conducting primary and secondary data. The results of this analysis indicate 

that to make a loan must complete the requirements such as: marriage book, ID card, and valuable syurat 

that will be taken into consideration, KUBE Prosperous LKM, including Islamic institutions. As for getting 

low interest, members can get 1% while non-members get 2%. In 2017 KUBE Prosperous LKM can pay a 

fee of Rp 1,184,207,000.00 and in 2018 can do Rp 1,262,956,000.00.The conclusion of this study is that it 

can find out how to provide good credit can be accounted for the results of the performance of financial 

statements 

 

Keywords: Procedure for granting credit 

 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas kinerja keuangan terhadap kelayakan keputusan 

dalam pemberian kredit pada LKM KUBE Sesjahtera. Kualitas kerja dapat dilihat dari dua arah yaitu dari 

data pribadi peminjam dan laporan keuangan. Dalam penelitian ini penulis menganalisa dari laporan 

keuangan dan data peminjam agar mengetahui penelitian ini. Penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana syarat-syarat peminjam dan penilain keuangan pada LKM KUBE Sejahtera. Penelitian ini 

mengunakan laporan keuangan 2017-2018 dengan melakukan data primer dan skunder. Hasil analisa ini 

menunjukan bahwa untuk melakukan pinjaman harus melengkapi syarat-syarat seperti: buku nikah, ktp, dan 

syurat berharga yang akan di jadikan pertimbangan, LKM KUBE Sejahtera termasuk lembaga syariah. 

Adapun untuk mendapat bunga yang rendah dapat menjadi anggota mendapat 1% sedangkan bukan anggota 

2%. Tahun 2017 LKM KUBE Sejahtera dapat melakukan pembiayan sebesar Rp 1.184.207.000.00 dan 

ditahun 2018 dapat melakukan Rp 1.262.956.000.00. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat 

mengetahui cara memberikan kredit yang baik dapat dipertanggung jawabkan hasil dari kinerja laporan 

keuangan 

 

Kata kunci : Prosedur pemberian kredit 
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PENDAHULUAN 

Semua perusahaan pastinya mempunyai tujuan dan orientasinya adalah untuk mendapatkan 

laba atau keuntungan dan bertahan atau usahanya berkelanjutan. Pada umumnya ada empat tujuan 

perusahaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Purba (2002:93) yaitu: kemakmuran perusahaan 

menyangkut daya hidup dan daya tumbuh, kemakmuran pemilik perusahaan, tanggung jawab 

sosial, dan laba maksimum. Modal usaha adalah asset yang dimiliki perusahan untuk 

mengembangkan usahanya ataupun membuat suatu usaha yang baru. Untuk mendapatkan modal 

biasa dari modal sendiri tetapi biasa dengan modal orang lain dengan cara meminjam. Pinjaman 

modal bias juga dari orang terdekat seperti orang tua, saudara, teman atau tetanga. Pinjaman modal 

biasa di peroleh dari Bank, koperasi atau lembaga keuangan lainnya. Bank atau koprasi merupakan 

sebuah perusahaan jasa keuangan di bidang penyaluran kredit. Bank mempunyai perananan besar 

bagi seluruh lapisan masyarakat yang menyediakan jasa keuangan, bertujuan menyediakan dana 

sebagai penyalur kredit bagi masyarakat. 

Fungsi Bank selain tempat menyimpan uang juga berfungsi sebagai penyalur pinjaman kredit 

bagi masyarakat, bank juga harus tau prospek, perkembangan, dan kesehatan financial dari 

kreditur. Kepercayan adalah kunci utama dalam melakukan bisnis perbankkan. Banyak faktor 

yang harus dipertimbangkan ketika mengambil keputusan dalam pemberian kredit kepada calon 

pengajuan kredit, supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat 

mengakibatkan kerugian. Berkembangnya teknologi informasi sangat berguna bagi perbankan 

karena data diproses secara cepat,tepat dan akurat untuk mendapat informasi yang akan 

digunakan. Dan juga pada perbankkan dunia dalam proses pemberian kredit. 

Banyaknya para kreditur yang mengajukan kredit kondisi ekonomi yang berbeda-beda secara 

global harus teliti dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. keputusan yang diambil 

merupakan keputusan yang terbaik bagi bank dan pemohon kredit sehinga sistem pendukung 

keputusan dapat digunakan untuk menentukan kelayakan kredit. Perlu dipahami sumber dana bank 

yang digunakan sebagai dana kredit adalah sebagian besar dari masyarakat, uang berasal dari 

tabungan, deposito, dan giro. Dalam pemberian kredit memiliki risiko tinggi atas tidak 

kemampuan dalam membayar kewajiban kreditnya saat jatuh tanggal yang ditentukan. Agar tidak 

terjadi terjadi kesalahan yang tidak di inginkan pihak bank meminimalisir risiko tersebut demi 

keamanan, harus mampu melakukan penilaian dan pertimbangan yang harus teliti. Ada hal– hal 

yang harus diperhatikan dan dinilai oleh bank untuk persetujuan mengeluarkan pemberian kredit. 

Laporan keuangan perusahaan sangat penting untuk menentukan maju atau mundur perusahaan. 

Dengan melihat laporan keuangan yang akan menjadi debitur, bank dapat meninjau dan 

melakukan penilaian kondisi keuangan perusahaan anggunan yang diajukan oleh kreditur harus 

memenuhi syarat yang sudah ditetapkan agar pemohon bisa dikabulkan atau tidak dengan 

mengajukan angunan. Bank yang memiliki perkreditan seharusnya melakukan pengawasan 

langsung dan pengawasan tidak langsung bertujuan meminimalisir dan mencegah terjadinya 

penyimpangan kredit. Apakah kedalam keadaan baik atau buruk dan apakah sangat layak untuk 

persetujuan kredit. 

Di dalam laporan keuangan analisis rasio adalah salah satu analisis yang dapat dijadikan 

pertimbangan dan dapat mengambarkan pertumbuhan keuangan dari tahun ketahun,kondisi ini 

dapat dijadikan pertimbangan mengenai kondisi keuangan di setiap tahunya yang menjadi 

hubungan pengambilan keputusan pemberian kredit. Tetapi rasio keuangan tidak biasa dijadikan 

mutlak untuk pengambilan keputusan, rasio keuangan hanya akan digunakan apabila menunjukan 

pertimbangan perubahan persetujuan untuk mengeluarkan kredit. Terhadap laporan keuangan calon 

debitur harus memperhatikan dan melakukan penilaian dengan prinsip 5C untuk yang mengajukan 

kredit. Menurut Muljono, (1996) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perkreditan 

menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan kegiatan perkreditan secara sehat, pihak bank harus 
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menerapakan prinsip 5C adalah Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Condition of 

Economy. 

Prinsip kelima itu sangat penting untuk sebagai salah satu dasar menentukan persetujuan 

pemberian kredit. Bila bank memenuhi 5C semua kreditur yang layak mendapatkan kredit, ketika 

bank mengetahui ada calon 

nasabah yang memenui kreteria semua prinsip tersebut. Nasabah yang seperti itu memiliki 

kemampuan untuk mengembalaikan pinjaman, memiliki jaminan, modal yang mampu 

dikembalikan seta memiliki kondisi keuangan yang aman bagi bank. Tetapi prinsip tersebut 

adalah dasar sebagai debitur harus lebih waspada agar tidak terjadi yang diinginkan. Berdasarkan 

alasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengenai lebih lanjut mengenai rasio keuangan, jenis 

dan kegunaannya dalam menentukan keputusan pemberian kredit, sehingga judul penelitian ini 

adalah : ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN KELAYAKAN KREDIT 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN 

KREDIT (Studi Kasus Pemberian Kredit Di LKM KUBE Sejahtera) 

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

KREDIT 
 Mendefinisikan pengertian kredit sebagai berikut: 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 

 

Perjanjian Kedit 
 Perjanjian Kredit Bank tidak identik dengan perjanjian pinjam meminjam uang 

sebagaimana yang didalam kitap Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian kredit ini tidak 

tunduk kepada ketentuan ketentuan bab ketigabelas dari buku ketiga kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. 

 

Jaminan Kredit 

Jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan 

seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Jaminan pemberian kredit 

diperoleh melalui penilaian yang sekema terhadap watak, kemampuan membayar, modal, dan 

prospek usaha debitur. 

 

Fungsi Kredit 
 Kredit di awal perkembangan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk saling 

menolong dengan tujuan pencapain kebutuhan, baik itu dalam bidang usaha atau kebutuhan sehari-

hari. 
 

Jenis Kredit 
Sebelum kredit di luncurkan bank terlebih dahulu meilai kelayakan kredit yang diajukan 

oleh nasabah, kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit akan dikenakan 

buga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya 
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METODOLOGI 

Jenis Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. 

Untuk data primer akan dilakukan wawancara terstruktur secara mendalam pada pengelola LKM 

KUBE Sejahtera. Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua yang dapat 

diperoleh melalui buku - buku, brosur dan artikel yang di dapat dariwebsite yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara 

langsung 

 

Metode pengumpulan data 

Narasumber adalah pemberi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian 

dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan dengan tiga orang yang satu adalah pimpinan 

LKM KUBE Sejahtera dengan mewancarai tentang perusahan. Wawancara dengan admin adalah 

menayakan laporan apa saja yang digunakan serta kualitas kredit apa yang bias sebagi acuan 

pemberian kredit. Wawancara selanjutnya adalah karyawan perusahan yang mencari nasabah, 

mencari data kreditur serta menagih bila ada kredit macet dengan mendatangi rumahnya. 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT LKM KUBE SEJAHTERA 
Pertama-tama calon debitur datang ke bagian kredit dengan menyatakan kehendaknya 

untuk memperoleh fasilitas kredit. Kemudian calon debitur mengisi blangko/formulir permohonan 

kredit yang telah disediakan oleh KUBE yang pada garis besarnya meliputi: 

1. Syarat Subyektif 

 

a. Untuk calon debitur perseorangan harus menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atau 

tanda bukti diri lainnya. 

b. Bagi pengusaha yang mengajukan permohonan kredit lebih dariRp.10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) harus menyertakan Nomorpokok Wajib Pajak (NPWP). 

c. Untuk calon debitur yang berbentuk badan usaha harus menyertakan fotocopy ijin usaha. 

d. Untuk calon debitur yang berbentuk badan hukum harus menyertakan fotocopy akta 

pendiriannya. 

 

2. Syarat Obyektif 

Harus ada usaha yang dibiayai, yang meliputi: 

 

a. Dalam jangka waktu yang relatif lama 

b. Prospek bagus 

c. Dalam kondisi yang menguntungkan 

Menyediakan jaminan yang berupa jaminan kebendaan yang berupa tanah yang dibuktikan 

dengan kepemilikan sertifikat atas tanah. 

Adapun isi dari permohonan kredit selain mencantumkan nama pemohon kredit atau nasabah, 

besar kredit yang diinginkan, tujuan guna permohonan kredit, juga mencantumkan hal-hal sebagai 
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berikut: 

1. Jumlah kredit 

Jumlah kredit adalah seluruh kredit yang telah dan akan diterima pemohon, sebagai contoh: bagi 

pemohon yang mengajukan kredit dengan angota kube adalah 1%, sedangkan non amgota tarif 

yang dikenakan adalah 2%. Dan biasanya tarif yang di gunakan bias di potong di awal jadi yang di 

terima hanya jumlah pokoknya tergantung perjanjian dari kedua belah pihak. 

2. Jenis kredit 

Jenis kredit ini bermacam-macam yaitu berdasarkan sumber dana,berdasarkan cara pengambilan, 

berdasarkan tujuan penggunaan, berdasarkan jangka waktu, dan lain-lain tergantung pada bank 

yang memberikan fasilitas kredit.Jenis kredit yang ditawarkan oleh KUBE antara lain Murabahah 

(jual beli), Mudharabah dan Musyarakah (kerja sama), Ijarah (pemindahan hak guna). 

3. Jangka waktu 

Pihak bank memberikan paparan mengenai jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan 

pemohon kredit terutama berdasarkan pada obyek yang akan dibiayai. Hal ini untuk menghindari 

terjadinya Penggunaan fasilitas kredit yang terlalu lama yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

nasabah. Jangka waktu yang diberikan sesuai perjanjian awal semakin lama semakin mahal bunga 

yang di keliarkan. 

4. Jaminan Kredit 

Jaminan kredit adalah jaminan yang bernilai harganya berbentuk aset bias dijual belikan missal 

tanah, gudang dan rumah. Biasanya saat pembiayaan jaminan yang akan dijanin akan di sita 

sebagai bukti pengambilan kredit. 

 

ANALISA PEMBERIAN KREDIT 

Penyelidikan Data 

Untuk mendapatkan kepastian kepada bank bahwa debitur dapat dipercaya mengembalikan 

kredit beserta bunganya tepat pada waktunya, maka bank juga mengadakan penyelidikan kredit 

yaitu dengan melakukan hal-hal seperti: 

a. Wawancara hal ini dilakukan untuk mencari informasi mengenai usahanya yang didasarkan pada 
usaha, potensi, dan riwayat keuangan serta dilakukan untuk mengetahui jaminan yang berupa 
tanah karena berkaitan dengan jaminan hak tanggungan apakah tanah tersebut memang milik 
calon debitur itu sendiri. Apabila semuanya telah sesuai dengan pihak bank, maka permohonan 
pemberian kredit dapat segera dilayani. Sesudah dilakukan wawancara, kemudian dilakukan 

pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan oleh debitur. 

b. Pemeriksaan atau penyelidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal - hal yang 

dikemukakan nasabah serta informasi lainnya yang diperoleh. 

c. Lampiran seperlunya mengenai penyelidikan 

 

3. Analisa Kredit 

Pada dasarnya analisa kredit adalah salah satu langkah dalam melakukan survey untuk 

mengecek kebenaran keterangan yang diberikan oleh pemohon. Selain itu juga untuk memperoleh 

gambaran mengenai reputasi dan kredibilitas pemohon itu sendiri, ada beberapa cara dalam 

melakukan analisa kredit, yaitu: 

a. Data yang diperoleh dari pemohon melakukan pengecekan berdasarkan data yang diperoleh dari 

Pemohon. 

b. Dari hasil interview dengan pemohon melakukan pengecekan terhadap keterangan yang diperoleh 

dari pemohon. 

c. Dari lingkungan sekitar rumah pemohon melakukan pengecekan ke tetanggadan lingkungan sekitar 
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rumah pemohon, untuk mengetahui karakter dan reputasi Pemohon di lingkungan seekitar 

rumahnya. 

Setelah memperoleh keterangan yang memadai dari Pemohon, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan analisa mengenai keayakan Pemohon dengan menggunakan konsep 5C, yaitu : 

Character merupakan analisa mengenai karakter, reputasi dan pengalaaman Pemohon, yang 

informasinya diperoleh selama jalannya interview dan melalui Credit checking. Dan bila 

merupakan existing customer KUBE, maka Historical payment maupun rekomendasi mengenai 

karakter pemohon dapat digunakan sebagai sumber informasi. Karakter dapat dibedakan menjadi 

2, yaitu: 

1) Secara Perorangan 

2) Secara Badan Hukum (PT) 

 

b. Capacity hal ini berhubungan dengan seberapa besar kemampuan dari pemohon untuk membayar 

kewajiban setiap bulan, baik kepada KUBE, maupun kepada pihak ketiga lainnya. Kapasitas dapat 

dilihat dari beberapa sumber, antara lain: 

1) Rekening Koran dan Tabungan. 

2) Nota-nota/ bon penjualan. 

3) Slip gaji/ surat keterangan penghasilan. 

4) Estimasi pendapatan 

 

Setelah kita mengetahui berapa besar pendapatan (kredit) dan pengeluaran (debet) setiap 

bulannya, baik berdasarkan rekening koran/ tabungan dan estimasi pendapatan, maka dapat dicari 

profit margin (keuntungan) dari bisnis pemohon tersebut. Adapun rumusnya adalah: Profit = 

{[(Harga jual –Harga beli)-Biaya oprasional]-[BiayaBunga Bank + Rumah tangga + 

Angsuran Leasing+ lain-lain]}. Selain informasi yang diperoleh dari rekening koran/ tabungan 

dan estimasi pendapatan, maka sumber lain adalah: laporan keuangan (baik audited maupun 

unaudited), dimana laporan keuangan di sini biasanya disajikan dalam 2 (dua) laporan, yaitu 

Neraca (menjelaskan Pendapatan, Pengeluaran, dan Keuntungan). Laporan keuangan ini biasanya 

dibuat oleh suatu badan usaha, seperti PT, Fa (Firma), CV, PD, dan UD. Penyajiannya 

dapatdilakukan setiap setengah tahun atau pertahun. 

Capital point ini banyak membahas mengenai modal pemohon, dimana bisa diperinci menjadi 2, 

yaitu: 

5) Modal yang dapat dengan cepat dicairkan 

Modal yang tidak dapat dicairkan dengan cepat. Condition pada dasarnya hal ini banyak berkaitan 

dengan sesuatu yang abstrak atau penuh ketidakpastian karena banyak variabel yang 

mempengaruhi, seperti: faktor politik, keamanan, cuaca, lingkungan, dan sosial budaya. Akan 

tetapi kita dapat memprediksi hal-hal yang mempengaruhi dianggap tetap (cateris paribus) selama 

jangka waktu pembiayaan (jangka pendek). Langkah-langkah yang harus diambil, yaitu: 

6) Analisa secara makro (umum) apakah pemohon memiliki pengalaman yang cukup dalam 

menangani bisnis tersebut. 

7) Analisa secara mikro (khusus) apakah bisnis pemohon memiliki masa depan yang baik. 

Collateral hal ini banyak beraitan dengan nilai nominal nyata dari kendaraan yang akan kita 

biayai, maka jelas - jelas akan menimbulkan nilai pembiayaan cendrung lebih besar karena 
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kecilnya uang muka. Hal ini akhirnya akan merugikan perusahaan, karena apabila pemohon 

tersebut macet dan atau kendaraanya ditarik, harga jualnya akan menurun (hal itu bisa diakibatkan 

karena kendaraan sudah rusak harga pasaran turun). 

4. Keputusan Kredit 

 

Keputusan yang diambil atau tidak tergantung dari prinsip-prinsip 5C dan keputusan bersama 

serta melakukan BI Ceking. Sebagai nasabah di KUBE bila kreditnya disetujui hal yang harus 

dipersiapkan: 

a. Foto Copy KTP 

b. Foto Copy kk 

c. Foto Copy Buku Nikah (bila sudah menikh) 

d. Jaminan (sertifikat berharga) 

 

5. Penandatanggan Akat Kredit Atau Perjanjian Kredit 

Setelah berkas sudah siap tahap selanjutnya adalah perjanjian akad yang akan di tandatangani 

sesuai akad, KUBE merupakan syariah jadi setiap pembiayaan sesuai sariat islam. Akad yang di 

KUBE yaitu: 

a. Murabahah (jual beli) 

b. Mudharabah dan Musyarakah (kerja sama) 

c. Ijarah (pemindahan hak guna). 

d. pencairan kredit 

Setelah semua sudah lengkap tahap selanjutnya adalah pencairan setiap pencairan biasanya 

nasabah diberikan daftar pembayaran serta buku tabungan supaya dapat menabung dan suaktu 

waktu dapat membantu bila mana belum ada uang untuk mengangansur maka dapat digunakan 

dengan mengambil dari tabungan. 

 

6. Kebijakan Penilaian Kualitas Kredit 

Kebijakan penetapan kualitas kredit dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, maka 

KUBE secara rutin melakukan penilaian, pemantauan terhadap kolektibilitas kredit dan 

mengambil langkah- langkah yang diperlukan dalam menjaga agar kualitas kredit senantiasa 

dalam kondisi sehat (lancar). Dalam penetapan kolektibilitas bank menggunakan acuan Bank 

Indonesia yang terdiri dari empat kategori yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. 

Kebijakan Pemberian Kredit Kepada Pihak Terkait dengan menjamin adanya pemberian kredit 

yang sehat, maka KUBE mengatur lebih lanjut tentang penetapan Batas Maksimum Pemberian 

Kredit (BMPK) baik kepada nasabah individual, grup/kelompok, pihak terkait dengan Bank. 

Penetapan BMPK ini sangat penting guna menghindari terjadi kredit bermasalah dikemudian hari. 

Dengan adanya penyebaran risiko melalui pengaturan BMPK maka kondisi kredit diharapkan 

tetap dalam kondisi sehat dengan penyebaran resiko yang merata (spreading risk). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kredit yang digunakan di KUBE adalah kredit umum dan usaha mikro dengan berbasis syariah. 

2. Kredit yang digunakan untuk tarif kredit ada dua yaitu kredit untuk anggota KUBE 1% 

sedangkan non anggota 2%. 

3. Akad yang digunakan KUBE berbasis syariah yaitu: 
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a. Murabahah (jual beli) 

 

b. Mudharabah dan Musyarakah (kerja sama) 

 

c. Ijarah (pemindahan hak guna) 

 

 

SARAN 
 

Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan, maka penulis akan memberikan saran untuk 

perbaikan dan peningkatan kualitas terhadap pelaksanaan Pengaruh Penilaian Kinerja Keungan 

Kelayakan Kredit Terhadap Keputusan Kredit pada LKM KUBE Sejahtera yang mungkin dapat 

digunakan sebagai dasar pertimbangan, yaitu: 

1. Sebaiknya pihak bank terus menerus melakukan perbaikan dalam sistem yang digunakan dalam 

analisa kredit usaha, data keuangan  yang dimasukan tidak hanya laporan laba rugi saja dan 

dalam melakukan analisisnya bisa lebih baik lagi dalam mencerminkan kemampuan debitur untuk 

membayar kewajibannya terhadap bank. 

2. Untuk lebih mendukung efektivitas penilaian pemberian kredit mikro, pihak bank harus benar-

benar mengawasi proses pemberian kredit supaya tidak ada manipulasi data keuangan debitur, 

sehingga proses penilaian atas pemberian kredit akan semakin baik, serta berguna juga untuk 

meminimalisasi kesalahan - kesalahan yang mungkin terjadi dalam melakukan analisis atas 

permohonan kredit oleh petugas bagian kredit. Pengawasan tersebut bisa dengan membuat devisi 

pengawasan kredit mikro di dalam bank tersebut. 
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