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Resiko Kredit Perusahaan Dagang 

 

Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur 

tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak 

membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian 

Perusahaan.  

Risiko kredit Perusahaan terutama melekat pada penagihan 

penjualan. Perusahaan mengendalikan eksposur risiko kredit dengan 

menetapkan kebijakan dimana persetujuan atau penolakan kontrak 

penjualan dan kepatuhan atas kebijakan tersebut dipantau oleh 

direksi.  Sebagai bagian dari proses persetujuan atau penolakan 

 tersebut, reputasi dan catatan historis  pelanggan menjadi bahan 

pertimbangan. Selain pengungkapan dibawah ini, Perusahaan tidak 

memiliki konsentrasi risiko kredit.  
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Risiko kredit yang mungkin terjadi pada perusahaan dagang 

 
Perusahaan menghadapi "risiko kredit" dalam hal misalnya perusahaan tidak menerima 
"pembayaran dimuka" secara tunai untuk produk atau jasa yang dijualnya. Dengan melakukan 
penyerahan barang atau jasa di depan dan menagih pembayaran kelak maka perusahaan 
menanggung suatu risiko selama tenggang waktu penyerahan barang atau jasa dengan waktu 
pembayaran. 

Beberapa perusahaan memiliki departemen risiko kredit yang bertugas untuk menilai kesehatan 
finansial dari konsumennya guna memutuskan pemberian kredit lebih lanjut atau tidak. Dalam 
hal ini dapat juga digunakan jasa pihak ketiga yaitu perusahaan yang menyediakan jasa dibidang 
penilaian kredit dengan memberikan peringkat kredit seperti misalnya Moody's, Standard & 
Poor's, Fitch Ratings dan lainnya yang menyediakan informasi berbayar. 

Risiko kredit ini tidak dengan sungguh-sungguh dikelola oleh perusahaan kecil yang hanya 
memiliki 1 atau 2 konsumen saja, sehingga perusahaan ini sangat rentan terhadap masalah 
gagal bayar atau keterlambatan pembayaran oleh konsumennya. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Peringkat_kredit
https://id.wikipedia.org/wiki/Moody%27s
https://id.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
https://id.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
https://id.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings


Jelaskan resiko kredit yang mungkin terjadi pada perusahaan dagang! 

Risiko kredit merupakan suatu risiko yang bisa dialami oleh bank peminjam yang gagal dalam 
pemenuhan kewajibannya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Manajemen risiko ini 
bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian kepada bank pemberi pinjaman 
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Resiko kredit pada perusahaan dagang 

 

1. Menurunkan uang kas debitur 

2. Perputaran piutang semakin lama 

3.Meningkatnya jumlah persediaan 

4. Meningkatnya rasio utang 

5. Menurunnya rasio likuiditas 

6. Penjualan meningkat tapi laba menurun 

7. Penurunan target penjualan 

8. Bencana alam berimbas ke perputaran produk hasil produksi 

9. Bermunculannya pesaing baru 



Langkah pertama dalam manajemen risiko kredit yang efektif adalah mendapatkan 

pemahaman lengkap tentang risiko kredit bank secara keseluruhan dengan melihat risiko pada 

tingkat individu, nasabah, dan portofolio. 

Sementara bank berusaha untuk mengelola pemahaman yang terintegrasi tentang profil 

risikonya, banyak informasi sering tersebar di antara unit-unit bisnis. Tanpa penilaian risiko 

menyeluruh, bank tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah cadangan modal secara akurat 

mencerminkan risiko atau apakah cadangan kerugian pinjaman secara memadai menutupi 

potensi kerugian kredit jangka pendek. Bank yang rentan adalah target untuk pengawasan ketat 

oleh regulator dan investor, serta melemahkan kerugian. 

Kunci untuk mengurangi kerugian pinjaman – dan memastikan bahwa cadangan modal 

mencerminkan profil risiko secara tepat – adalah dengan menerapkan solusi risiko kredit 

kuantitatif yang terintegrasi. Solusi ini harus membuat bank berdiri dan berjalan cepat dengan 

langkah-langkah portofolio sederhana. Solusi ini juga harus mengakomodasi jalur untuk 

langkah-langkah manajemen risiko kredit yang lebih canggih ketika kebutuhan berevolusi. 

Solusi ini harus mencakup: 

 Manajemen model yang lebih baik yang mencakup seluruh siklus kehidupan pemodelan. 

 Penentuan skor secara waktu nyata dan membatasi pemantauan. 

 Kemampuan pengujian tekanan yang kuat. 

 Kemampuan visualisasi data dan perangkat intelijen bisnis yang memberikan informasi penting 
ke tangan orang-orang yang membutuhkannya, ketika mereka membutuhkannya. 



Risiko Kredit Perusahaan Dagang 

Risiko kredit adalah risiko utama yang dihadapi perusahaan yang terjadi akibat 

kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari 

aktivas fungsional perusahaan seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan 

investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam perusahaaning book 

Perusahaan Perdagangan  menghadapi "risiko kredit" dalam hal misalnya 

perusahaan tidak menerima "pembayaran dimuka" secara tunai untuk produk atau 

jasa yang dijualnya. Dengan melakukan penyerahan barang atau jasa di depan dan 

menagih pembayaran kelak maka perusahaan menanggung suatu risiko selama 

tenggang waktu penyerahan barang atau jasa dengan waktu pembayaran. 

Beberapa perusahaan memiliki departemen risiko kredit yang bertugas untuk menilai 

kesehatan finansial dari konsumennya guna memutuskan pemberian kredit lebih 

lanjut atau tidak. Dalam hal ini dapat juga digunakan jasa pihak ketiga yaitu 

peruisahaan yang menyediakan jasa di bidang penilaian kredit dengan 

memberikan peringkat kredit. 

Risiko kredit ini tidak dengan sungguh-sungguh dikelola oleh perusahaan dagang 

kecil yang hanya memiliki 1 atau 2 konsumen saja, sehingga perusahaan ini sangat 

rentan terhadap masalah gagal bayar atau keterlambatan pembayaran oleh 

konsumennya. 

Penerapan Manajemen dilakukan perusahaan dagang meliputi : 

1. Menyusun business plan tahunan untuk masing-masing business unit dengan 

mengacukepada arahan dari top management berkaitan dengan 

sasaran tahunan yang ingindicapai maupun risiko yang perlu dipertimbangkan;  

2. Menyusun proyeksi risiko yang dengan mengacu kepada business plan serta 

posisimodal yang diperlukan untuk mendukung dalam pelaksanaan business 

plan dimaksud.Apabila modal yang tersedia belum mencukupi maka dilakukan 

pembicaraan di seniormanagement level untuk melakukan penyetoran modal 

atau melakukan revisi business plan.c.  

3. Menetapkan pendelegasian wewenang kepada setiap business unit yang 

terlibat untukmenerapkannya serta rambu-rambu yang perlu dipatuhi berupa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Peringkat_kredit


limit-limit risiko agar Perusahaan dapat mengendalikan risiko secara 

keseluruhan sejalan dengan strategi Perusahaan. 

  



Jelaskan resiko kredit yang mungkin terjadi pada perusahaan dagang! 

Risiko kredit adalah risiko utama yang dihadapi bank yang terjadi akibat kegagalan pihak 
lawan memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari aktivas fungsional bank 
seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, 
yang tercatat dalam banking book. Risiko kredit yang dihadapi bank antara lain risiko modal 
dan risiko pembiayaan 
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Pendekatan yang dapat diyakini untuk menilai resiko kredit menggunakan pendekatan secara kuantitatif, 
karena Tahapan yang ada pada analisis risiko kuantitatif, memiliki fungsi yang sama dengan tahapan 
yang ada pada analisis risiko. Contohnya identifikasi nilai aset, dapat dilihat sebagai proses untuk 
mengidentifikasi karakteristik sistem seperti teknologi, informasi dan manusia. Tetapi tahap implementasi 
dari kontrol yang terdapat pada analisis risiko kuantitatif, tidak dimiliki pada analisis risiko, karena analisis 
risiko hanya sampai pada usulan kontrol, berdasarkan analisis risiko yang dilakukan 

https://elearning.binadarma.ac.id/mod/assign/view.php?id=15942
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