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Abstrak — Dewasa ini, perusahaan pembiayaan 

syariah maupun konvensional kurang 

memerhatikan prinsip kehati-hatian dalam 

menghadapi risiko pembiayaan. Semenjak 

dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan RI 

Nomor 43 /PMK.010/ 2012 tentang syarat 

minimum uang muka untuk kendaraan 

bermotor, masih banyak lembaga pembiayaan 

syariah berani mengeluarkan pembiayaan 

dengan uang muka yang rendah. Sedangkan, 

lembaga keuangan syariah masih belum 

mempunyai formulasi pengukuran risiko 

pembiayaan secara mandiri.  Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui akurasi 

pengukuran risiko pembiayaan dengan metode 

CreditRisk+. Penelitian ini bersifat deksriptif 

kuantitatif dengan menggunakan salah satu 

metode Internal Rating Based yaitu CreditRisk+ 

untuk mengukur potensi kerugian. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran 

risiko pembiayaan dengan metode CreditRisk+ 

yang dikeluarkan oleh Credit Suisse First 

Boston mampu mengukur potensi kerugian 

secara akurat dari pembiayaan macet lembaga 

pembiayaan syariah. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil pengukuran didapatkan nilai loglikelihood 

sebesar 0 (nol) lebih kecil dibandingkan dengan 

nilai kritis chi squared sebesar 6.634896712 

dengan tingkat probabilitas 0,01 atau 99%.   
 

Kata Kunci — Risiko Pembiayaan, CreditRisk+, 

Potensi Kerugian, Pembiayaan Macet, Pembiayaan 

Syariah. 

I. PENDAHULUAN  

Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi 

Indonesia melambat akibat krisis keuangan global. 

Krisis keuangan global tahun 2008 yang diawali 

dari keruntuhan sektor keuangan di Amerika. 

Kejatuhan nilai aset sektor perumahan yang 

merambat kepada terjadinya gagal bayar debitur 

subprime mortgage. Hal ini diprakarsai oleh 

kebijakan pemerintah yang akomodatif dengan 

memberikan kemudahan syarat pengajuan 

pinjaman yang didukung tren jangka panjang 

peningkatan harga rumah mendorong praktik 

penyaluran kredit yang berisiko tinggi dengan 

berharap dapat melakukan refinancing pada suku 

bunga yang lebih rendah [1]. Dampak dari krisis 

ini menumbangkan institusi keuangan negara-

negara maju, maka terkuak fakta kelemahan 

institusional yang mendasar yakni pudarnya 

prinsip kehati-hatian [1]. 

Gambaran krisis keuangan global tahun 2008 

ini disebabkan oleh praktik shadow banking [2]. 

Shadow banking ialah lembaga keuangan yang 

melakukan penyaluran kredit yang meliputi entitas 

dan aktivitas, baik seluruhnya maupun sebagian, di 

luar regulasi sistem perbankan [3]. Shadow 

banking masih menjadi perhatian di dunia 

internasional khususnya Financial Stability Board 

(FSB) yang memandang perlu memperkuat 

regulasi dan supervisi untuk shadow banking. Hal 

ini disebabkan kurangnya peraturan menyebabkan 

banyaknya lembaga shadow banking yang tidak 

amanah dalam mengelola dana yang 
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mengakibatkan masyarakat menjadi korban karena 

kehilangan dananya.  

Shadow banking di Indonesia merupakan 

Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) [4]. 

LJKNB sendiri masih dalam tahap perkembangan 

(development/emerging stage). Praktik shadow 

banking di Indonesia tidak sekompleks yang 

dilakukan di Amerika maupun di Eropa, LJKNB 

melakukan sekuritisasi atas aset piutang yang  

dimiliki dan dijual kepada investor. Praktik shadow 

banking yang dilakukan di Indonesia masih 

terbatas, misalnya pada perusahaan pembiayaan 

yang menyalurkan kredit kepada nasabah dengan 

menggunakan beberapa sumber dana, yaitu 

equitas,  penerbitan obligasi juga pinjaman modal 

kerja dari perbankan yang merupakan sumber 

pendanaan utama. Karena itu, tidak hanya 

perusahaan pembiayaan yang dapat terkena 

dampak bila terjadi permasalahan di lapangan, 

lembaga keuangan lain yang terkait juga dapat 

terimbas [4]. 

Bank Indonesia telah merekomendasikan agar 

kegiatan shadow banking atau LJKNB tidak dilarang 

atau dibatasi, namun diatur dan diawasi secara 

aktif dan terintegrasi untuk menunjang 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semestinya,  

LJKNB mencontohi perilaku risk averse yang 

dilakukan bank dengan memerhatikan risiko-risiko 

yang ada. Bank mengeluarkan kredit dengan syarat 

colleteral, sedangkan LJKNB tidak demikian. Sikap 

risk taker yang dimiliki LJKNB dapat dilihat dari 

kasus kredit untuk kepemilikan kendaraan 

bermotor di Indonesia. Mudahnya syarat 

pengajuan kredit kendaraan serta uang muka 

ringan  yang ditawarkan oleh perusahaan 

pembiayaan menarik minat konsumen untuk 

mengajukan kredit ke perusahaan pembiayaan. 

 Namun dampak yang terjadi adalah timbul 

persaingan tidak sehat antar perusahaan dalam 

penentuan uang muka. Kementerian Keuangan RI 

berupaya untuk meminimalisir terjadinya risiko 

sistemik yang berasal dari risiko kredit, maka 

diterbitkan aturan tentang syarat minimum uang 

muka untuk kendaraan bermotor, baik roda dua 

maupun roda empat bagi pembiayaan konsumen 

yang tercantum di dalam Peraturan Menteri 

Keuangan RI Nomor 43 /PMK.010/ 2012.  

 Penelitian ini memfokuskan satu risiko yang 

akan diteliti, yaitu risiko kredit menjadi acuan 

utama. Risiko kredit merupakan istilah dalam 

lembaga konvensional yang juga mempunyai arti 

yang sama dengan risiko pembiayaan pada 

lembaga keuangan syariah yang berarti risiko yang 

muncul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak 

lain dalam memenuhi kewajiban kepada 

perusahaan pembiayaan. Menurut Jorion dalam 

sejarah lembaga keuangan menunjukkan bahwa 

risiko kredit telah menjadi penyebab utama bagi 

kebangkrutan bank [5]. Bukan hanya di lembaga 

keuangan makro, survei yang dilakukan oleh 

lembaga Banana Skins pada praktisi, investor, 

regulator, dan pengamat sebanyak 533 responden 

dari 86 negara terhadap risiko-risiko yang 

dihadapi lembaga keuangan mikro menyebutkan 

risiko kredit menjadi risiko terbesar [6].  

Lembaga Pembiayaan Syariah di Indonesia  

cenderung menerapkan sistem pembiayaan 

dengan skim prinsip murabahah [7]. Pinsip 

pembiayaan ini menyamai penyaluran kredit di 

konvensional, maka hal ini jelas lembaga 

pembiayaan syariah membutuhkan pengukuran 

risiko pembiayaan sebagaimana lembaga 

konvensional lainnya. Untuk memitigasi risiko 

pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dapat 

dilakukan tindakan pencegahan. Usaha yang 

dilakukan adalah penerapan manajemen risiko 

yang proaktif sehingga lembaga keuangan dapat 

memiliki keberlangsungan usaha jangka panjang 

[8]. Selain pada itu perlu adanya independent 

security sebagai bentuk pengamanan bagi risiko 

syariah yang disalurkan perbankan dan LJKNB 

termasuk lembaga pembiayaan syariah yaitu 

model manajemen risiko kredit yang spesifik [9]. 

Lembaga keuangan syariah sendiri tidak 

memiliki standar perhitungan risiko pembiayaan 

kecuali dengan menghitung sendiri dengan 

metode non performing financing (NPF) atau 

diukur oleh lembaga pemeringkat kredit. Dengan 

demikian, untuk mengukur potensi risiko 

pembiayaan bagi lembaga keuangan syariah, sangat 

diperlukan metode independent yang sudah banyak 
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diterapkan dalam perhitungan  risiko pembiayaan 

seperti Credit Scoring Models, CreditRisk+, Credit 

Metrics, dan KMV Model. Pada penelitian ini, 

penulis menggunakan metode CreditRisk+ sebagai 

alternatif dalam mengukur potensi risiko 

pembiayaan.  

Karakteristik CreditRisk+ cocok untuk 

perhitungan risiko pembiayaan pada lembaga 

pembiayaan syariah yang memiliki debitur  yang 

banyak. Menurut Crouchy, Galai dan Mark bahwa 

metode tersebut relatif mudah untuk 

diimplementasikan. Selain itu metodologi dalam 

CreditRisk+ mengasumsikan bahwa risiko 

pembiayaan tidak berhubungan langsung dengan 

risiko pasar, besarnya exposure dari tiap debitur 

tetap, tidak sensitif terhadap perubahan tingkat 

suku bunga [10]. Hal ini sesuai dengan 

karakteristik lembaga keuangan syariah yang tidak 

tergantung oleh suku bunga. Maka dari itu 

CreditRisk+ merupakan metode yang 

memungkinkan bagi lembaga keuangan syariah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri [11] dan 

Rochman [12] menunjukkan bahwa CreditRisk+ 

valid dalam mengukur risiko pembiayaan pada 

bank syariah, studi lain yang dilakukan oleh Olof 

[13] dan Melaini pada lembaga pembiayaan kredit 

kendaraan bermotor menunjukkan metode ini 

akurat dalam menghitung risiko pembiayaan. 

Dengan demikian, lembaga pembiayaan syariah 

cukup relevan untuk menjadi unit analisis 

penelitian ini. Ditambah lagi dari beberapa 

penelitian terdahulu bahwa kajian pengukuran 

risiko pembiayan bagi LJKNB syariah juga masih 

minim. 

Butuhnya penelitian lanjutan terutama 

ditempat berbeda didukung oleh Han dan Kang 

[14]. Menurutnya asumsi sektor independen di 

CreditRisk+ menjadi kendala utama dalam 

mengimplementasikan model tersebut. Upaya 

untuk mengatasi keterbatasan ini belum banyak 

mendapatkan kesuksesan. Pengembangan teori 

distribusi Poisson sebagai landasan CreditRisk+ 

terus dikembangkan hingga saat ini. 

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang  

dikemukakan maka rumusan masalah pada 

penelitian ini ialah:  Apakah metode CreditRisk+ 

dapat mengukur secara akurat risiko pembiayaan 

lembaga pembiayaan syariah? Penelitian ini 

bertujuan untuk menjawab permasalahan 

sebagaimana yang telah dirumuskan, yaitu: Untuk 

mengetahui akurasi CreditRisk+ dalam mengukur 

risiko pembiayaan lembaga pembiayaan syariah.  

Penelitian ini memberi manfaat teoritis yaitu 

memberi pandangan baru terhadap perusahaan 

mengenai pentingnya pengendalian risiko. 

Sehingga perusahaan yang berorientasi profit juga 

memandang dari sisi risiko. Sedangkan, dalam 

bidang ekonomi islam sendiri mengutamakan 

pencegahan daripada penanggulangan risiko yang 

dialami perusahaan. Secara praktis penelitian ini 

memberi manfaat: 1) Manajemen lembaga 

pembiayaan syariah dapat menghitung probability 

of default dari pemberian pembiayaan dengan 

menggunakan distribusi Poisson. 2) Manajemen 

lembaga pembiayaan syariah dapat menghitung 

expected loss dan unexpected loss dari exposure 

pembiayaan. 3) Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menawarkan sebuah konsep manajemen 

risiko pada lembaga pembiayaan syariah dalam 

mewujudkan lembaga keuangan non-bank yang 

sehat. 

Distribusi Poisson merupakan teori yang 

dipakai oleh CreditRisk+. Distribusi Poisson adalah 

percobaan yang menghasilkan nilai numerik pada 

suatu variabel acak, jumlah keluaran yang terjadi 

selama suatu selang waktu yang diketahui atau di 

dalam suatu daerah (ruang) yang ditentukan 

disebut sebagai percobaan Poisson, sehingga 

sebuah percobaan Poisson dapat memunculkan 

pengamatan untuk pengubah acak [15].  

Metode CreditRisk+ diperkenalkan pada bulan 

Desember 1996 oleh Credit Suisse Group. 

Pendekatan model ini merupakan pendekatan 

aktuarial yang didasarkan dari literatur asuransi, 

terutama asuransi kebakaran. Pada perusahaan 

asuransi kebakaran, jumlah kerugian ditentukan 

oleh dua faktor, yaitu probabilitas rumah yang 

akan terbakar (frequency of event) dan nilai rumah 

yang terbakar (severity of loss). Ide ini dianalogikan 

untuk menghitung risiko kredit dimana distribusi 

kerugian dari portofolio kredit merupakan  
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frequency of loan default  dan nilai dari kredit yang 

default (severity of loan losses) [16]. 

Dalam pengukurannya, CreditRisk+ untuk 

sejumlah portofolio (dengan jumlah eksposur dari 

debitur yang berbeda) menggunakan  band sebagai 

kriteria atau kelas risiko untuk membuat 

subportofolio. CreditRisk+ menggunakan kerangka 

kerja analitik yang membuat mudah pengukuran 

dan menggunakan perhitungan logaritma numerical. 

Tahapan proses perhitungan Model CreditRisk+ 

ditunjukkan pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Proses Perhitungan dalam Model CreditRisk+ 

[16]  

Terdapat dua pendekatan yang digunakan 

dalam pengukuran risiko kredit, yaitu Default 

Mode (DM) dan  Market to Market Mode (MTM). 

Pada pendekatan default mode kinerja kredit 

dikategorikan  default dan  non default yang 

memusatkan perhitungan kerugian yang 

diperkirakan (expected loss) dan kerugian yang 

tidak diperkirakan (unexpected loss). Pada 

pendekatan  market to market mode  nilai pasar 

(macroeconomic) yang memengaruhi kinerja kredit, 

dengan demikian jumlah kerugian kredit akan 

menurun atau meningkat apabila terjadi downgrade 

atau sebaliknya [17]. Dari beberapa metode 

perhitungan risiko kredit (KMV and Moody’s, 

KPMG and Kamakura Corporation, Credit Metrics, 

Credit Portfolio View dan CreditRisk+) yang dibahas 

oleh Saunders hanya CreditRisk+ satu-satunya 

mode murni dari default mode.   

Dari berbagai kajian diatas serta peneltian 

terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini 

sebagai berikut “Metode  CreditRisk+ mampu 

mengukur risiko pembiayaan secara akurat pada 

lembaga pembiayaan syariah” 
 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif yang berarti bersifat 

positivisme dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan serta berusaha untuk 

menuturkan eksistensi keberadaan variabel 

mandiri [18]. Penelitian ini menggunakan unit 

analisis pada salah satu perusahaan pembiayaan 

syariah di Makassar (diinisialkan PT XYZ).  

Perusahaan pembiayaan syariah ini bergerak pada 

bidang pembiayaan mobil dengan prinsip 

murabahah 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan 

penelitian anatara lain: 1) Pendekatan manajemen 

risiko, yakni serangkaian prosedur dan 

metodologi yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan 

mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan 

usaha lembaga keuangan. 2) Pendekatan 

ekonometrik, yakni salah satu bidang statistika 

untuk mengukur dan menguji secara empiris 

variabel ekonomi secara kuantitatif berdasarkan 

data empiris. 

C. Sumber Data 

Sumber data ialah tempat atau orang dimana 

data diperoleh [19]. Adapun sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data 

Sekunder yang diperoleh dari data debitur yang 

melakukan pembiayaan yang terangkum pada 

tahun januari 2014 sampai dengan 2016. Data 

debitur terdiri dari jumlah pembiayaan, probability 

of default dari jenis kolektibilitas dan jangka waktu 

lama pembiayaan, recovery rate dari debitur. Selain 

itu, bahan-bahan bacaan berupa direktori, 

literatur, laporan keuangan, dan informasi yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti.  

Distribution of 

default losses 

What is the 

FREQUENCY 

of defaults ? 

What is the 

SEVERITY of 

The Losses ? 

Stage 1 

Stage 2 

Input - Default Rates 

- Default Rates Votalities 

- Exposures 

- Recovery Rates 
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D. Metode Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini berupa dokumentasi yaitu 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mempelajari database nasabah yang melakukan 

pembiayaan. 

E. Analisis Data 

Proses Pengukuran risiko pembiayaan dengan 

metode CreditRisk+ memliki berbagai tahap 

sebagai berikut: 

1. Penyusunan band 

CreditRisk+ menghitung kerugian pada 

pembiayaan dibagi dalam kelas-kelas (band). 

Tujuan dari penyusunan band ini untuk 

mengklasifikasi seberapa besar kerugian yang 

dialami lembaga keuangan serta memudahkan 

proses pengukuran risiko pembiayaan dengan 

memperkecil jumlah data. Pengelompokkan total 

exposure menjadi beberapa kelompok atas dasar 

besarnya exposure pembiayaan maka dilakukan 

pembagian band dengan unit of exposure.  Unit of 

exposure merupakan nilai range pembagian band 

disetiap outstanding pembiayaan, hal ini besarnya 

unit of exposure dari masing-masing band. sebagai 

berikut: 1) Rp 2,000,000, 2) Rp 10,000,000, 3) Rp 

250,000,000. 

Band dengan unit of exposure atau nilai range 

Rp 2,000,000 terdiri dari empat kelompok 

exposure sebagaii berikut: 

a. Kelompok 1 Rp 1-Rp 2,000,000 

b. Kelompok 2 Rp 2,000,000-Rp 4,000,000 

c. Kelompok 3 Rp 4,000,000-Rp 6,000,000 

d. Kelompok 4 Rp 6,000,000-Rp 8,000,000 

Band dengan unit of exposure atau nilai range 

Rp 10,000,000 terdiri dari dua puluh kelompok 

exposure sebagai berikut: 

a. Kelompok 1 Rp 8,000,000-Rp 10,000,000 

b. Kelompok 2 Rp 10,000,000-Rp 20,000,000 

c. Kelompok 3 Rp 20,000,000-Rp 30,000,000 

d. Kelompok 4 Rp 30,000,000-Rp 40,000,000 

e. Kelompok 5 Rp 40,000,000-Rp 50,000,000 

f. Kelompok 6 Rp 50,000,000-Rp 60,000,000 

g. Kelompok 7 Rp 60,000,000-Rp 70,000,000 

h. Kelompok 8 Rp 70,000,000-Rp 80,000,000 

i. Kelompok 9 Rp 80,000,000-Rp 90,000,000 

j. Kelompok 10 Rp 90,000,000-Rp 100,000,000 

k. Kelompok 11 Rp 100,000,000-Rp 110,000,000 

l. Kelompok 12 Rp 110,000,000-Rp 120,000,000 

m. Kelompok 13 Rp 120,000,000-Rp 130,000,000 

n. Kelompok 14 Rp 130,000,000-Rp 140,000,000 

o. Kelompok 15 Rp 140,000,000-Rp 150,000,000 

p. Kelompok 16 Rp 150,000,000-Rp 160,000,000 

q. Kelompok 17 Rp 160,000,000-Rp 170,000,000 

r. Kelompok 18 Rp 170,000,000-Rp 180,000,000 

s. Kelompok 19 Rp 180,000,000-Rp 190,000,000 

t. Kelompok 20 Rp 190,000,000-Rp 200,000,000 

Band dengan unit of exposure atau nilai range 

Rp 250,000,000 terdiri dari empat kelompok 

exposure sebagai berikut: 

a. Kelompok 1 Rp 200,000,000 - Rp 250,000,000 

b. Kelompok 2 Rp 250,000,000 - Rp 500,000,000 

c. Kelompok 3 Rp 500,000,000 - Rp 750,000,000 

d. Kelompok 4 Rp 750,000,000 - Rp 

1,000,000,000 

2. Exposure at Default (EAD) 

Exposure at default adalah berapa nilai 

pembiayaan debitur pada saat dinyatakan default. 

Data ini dikategorikan berdasarkan kolektibilitas 

Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/ tahun 2014, 

dalam hal ini PT XYZ mempunyai kolektibilitas 

sendiri yang terdiri dari: 

1) Kolektibilitas A = Lancar (tidak terlambat) 

2) Kolektibilitas B = terlambat 1 sampai 30 hari 

3) Kolektibilitas C = terlambat 31 sampai 60 hari 

4) Kolektibilitas D = terlambat 61 sampai 90 hari 

5) Kolektibilitas E = terlambat 91 sampai 120 

hari 

6) Kolektibilitas F = terlambat melebihi 120 hari 

Data yang termasuk kategori pembiayaan 

macet pada peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/ 

tahun 2014 berada pada Kolektibitas 3 kurang 

lancar (terlambat 90 sampai 120 hari), 4 diragukan 

(terlambat 120 sampai 180 hari), dan 5 Macet 

(terlambat melebihi 180 hari). Jika disesuaikan 

dengan kolektabilitas pada data PT XYZ maka 

data EAD yang dihitung ialah kolektabilitas E dan 

F pada tiap-tiap band dihitung setiap bulan. 
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3. Default Rate 

Default rate  adalah nilai rata-rata kejadian 

default  yang terjadi pada setiap kelompok band. 

Nilai default rate dapat dihitung dengan cara 

membagi EAD masing-masing kelompok band 

dengan nilai perkalian antara satuan exposure 

dengan satuan kelompok band dan akan 

mendapatkan nilai lamda (λ). Secara matematis, 

perhitungan default rate [20] dinyatakan sebagai 

berikut: 

 λ =
EAD masing-masing kelompok band

unit of exposure x satuan kelompok band
  (1) 

4. Recovery Rate 

Recovery rate adalah persentase pembiayaan 

default yang dapat dibayar kembali. Tingkat 

pengembalian pinjaman sangat tergantung kepada 

tingkat usaha penagihan (collection), recovery rate 

dapat dihitung dengan membagi jumlah 

pembiayaan default yang berhasil ditagih dengan 

total pembiayaan default [20]. 

Pembiayaan default yang berhasil ditagih

total pembiayaan default
x100%  (2) 

5. Loss given default/Actual Loss 

Loss given default merupakan besarnya tingkat 

kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya default. 

Exposure pinjaman debitur disesuaikan dengan 

anticipated recovery rate setiap tahun, sehingga 

akan mendapatkan loss given default (LGD). Secara 

matematis, perhitungan LGD dinyatakan dalam 

rumus sebagai berikut [21]: 

LGD = nilai pembiayaan x (1- recovery 

rate) (3) 

6. Probability of Default dan Cumulative 

Probability of Default 

Perhitungan  probability of default dapat 

dilakukan dengan  menggunakan model distribusi 

Poisson. Perhitungan dilakukan pada masing-masing 

kelompok setiap periodenya. Fungsi distribusi 

Poisson yang digunakan untuk mengukur probability 

of default dalam metode CreditRisk+ adalah dengan 

menggunakan model sebagai berikut: 

prob. (n default)= 
e-m mn

n!
  (4) 

Dimana: 

e      =   bilangan exponensial = 2.71828 

m/λ = angka rata-rata dari default pada tiap band 

per periode 

n      =  jumlah debitur default dimana n = 0, 1, 2, 

3, …,   N 

!       =  factorial [15] 

Perhitungan  probability of default  dilakukan 

dengan  menggunakan program Microsoft Excel 

dengan rumus POISSON (n,λ,0).  Perhitungan 

tersebut dilakukan pada masing-masing kelompok 

band setiap periodenya. Selanjutnya dengan 

menjumlahkan angka  probabilitas tersebut maka 

dapat diperoleh angka cumulative probability of 

default nya hingga mencapai 99% (tingkat 

keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini). 

Cumulative probability of default dihitung dengan 

menjumlahkan nilai probability of default. Dalam 

program Microsoft Excel, perhitungan ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan rumus 

POISSON(n, λ,1).  Perhitungan tersebut dilakukan 

pada masing-masing kelompok band setiap 

periodenya. 

7. Expected number of default  dan Unexpected 

number of default 

Expected number of default  adalah  jumlah 

rata-rata kejadian  default atau sama dengan nilai 

lambda (λ). Sedangkan Unexpected number of 

default terjadi pada saat cumulative probability of 

default didapat dengan menjumlahkan masing-

masing nilai probabilitas pada n = 0, 1,2,3,...n, 

sehingga secara kumulatif nilainya mencapai 

setinggi-tingginya 99% [22]. 

8. Expected loss dan Unexpected loss 

Expected loss  adalah kerugian yang dapat 

diperkirakan terjadi.  Perkiraan ini timbul 

berdasarkan data historis jumlah kejadian default 

pada tiap-tiap band. Besarnya expected loss 

diperkirakan dengan nilai lambda (λ). Secara 

matematis, perhitungan tersebut dapat dinyatakan 

dengan rumus sebagai berikut: 
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   Expected Loss (EL) = n x unit of exposure x 

satuan band (5) 

Dimana: 

n       =  expected number of default 

Unexpected loss adalah jumlah kerugian dari 

kejadian  default  yang digunakan apabila nilai 

cumulative probability of default  telah mencapai 

tingkat keyakinan 95%sampai dengan 99%.  

Unexpected Loss (UL)= n x unit of exposure x 

satuan band (6) 

Dimana: 

N       =  unexpected number of default 

9. Economic Capital 

Economic capital adalah besarnya modal yang 

harus disiapkan untuk  mengantisipasi kerugian 

yang diakibatkan adanya unexpected loss.  Economic 

capital  dapat dihitung dengan mengurangkan nilai  

unexpected loss  dengan nilai  expected loss. Secara 

matematis, perhitungan  economic capital 

dinyatakan dengan rumus sebagai  berikut:  

      Economic capital = unexpected loss – expected 

loss (7) 

10. Backtesting 

Backtesting merupakan kerangka kerja statistik 

formal yang dapat digunakan untuk  

membandingkan nilai risiko yang telah diprediksi 

dengan nilai risiko aktualnya berdasarkan tingkat 

kepercayaan (confidence level) tertentu [5].  

Berdasarkan evaluasi tersebut dapat dilihat 

keakuratan model yang dibuat dengan kenyataan 

yang terjadi, yang disesuaikan dengan nilai 

ekpektasi yang boleh menyimpang yang 

ditentukan berdasarkan confidence level  yang telah 

ditetapkan.    

Backtesting dilakukan dengan membandingkan 

nilai unexpected loss  dengan nilai actual loss/LGD. 

Jika nilai actual loss < nilai unexpected loss artinya 

nilai unexpected loss dapat menutupi actual loss.  

11. Validasi Model 

Validasi model adalah suatu proses 

pemeriksaan untuk meyakinkan apakah model 

masih layak atau sesuai untuk digunakan. Validasi 

model dapat dilakukan dengan Loglikelihood Ratio 

(LR) Test yaitu [5]:  

LRuc= -2ln [(1-p)
T-N

Pn]+2 ln {[1-
N

T
]
T-N

(
N

T
)

N

}   (10) 

Dimana : 

uc  = Probabilitas kesalahan dibawah  hipotesis nol 

N = Jumlah frekuensi kesalahan estimasi  

T  = Jumlah data  

Nilai LR tersebut, dibandingkan dengan nilai  

chi-squared  dengan derajat bebas pada tingkat 

level signifikasi yang diharapkan. Hipotesis untuk 

pengujian LR adalah: 

1. Jika nilai LR lebih kecil dari pada nilai kritis chi-

squared, maka model CreditRisk+  diterima. 

2. jika nilai LR lebih besar dari pada nilai kritis 
chi-squared, maka model CreditRisk+ ditolak 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data pembiayaan yang digunakan sebagai 

bahan analisis dimulai dari bulan Januari 2014 

sampai dengan bulan Desember 2016 dengan 

periode observasi 36 bulan. Nilai outstanding 

pembiayaan pada PT XYZ berkisar pada Rp 

85,000 sampai dengan Rp 1,021,608,833 yang 

dijumlahkan seluruhnya pada tabel berikut: 

TABEL 1. Jumlah Outstanding Pembiayaan 

Bulan 2014 2015 2016 

Jan 1,101,189,552,056 430,492,317,192 316,840,798,002 

Feb 1,039,108,019,490 448,880,346,590 305,469,119,238 

Mar 774,832,428,037 430,624,864,515 299,760,567,982 

Apr 688,595,464,592 410,564,853,392 243,314,029,343 

Mei 748,065,522,602 393,248,802,546 267,548,288,149 

Juni 739,462,375,551 380,094,474,043 256,350,914,572 

Juli 981,611,979,430 373,289,459,973 250,035,451,166 

Agt 932,261,719,472 366,598,360,346 237,273,705,146 

Sep 672,290,160,437 358,684,186,844 227,442,245,399 

Okt 542,416,145,169 349,448,895,560 218,855,466,456 

Nov 493,860,670,943 336,868,684,365 210,050,588,527 

Des 503,536,445,639 324,963,329,527 203,065,463,363 

Sumber: database pembiayaan PT XYZ (2017) 
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Perkembangan usaha PT XYZ selama tiga 

tahun terakhir menunjukkan kinerja yang kurang 

baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas bahwa 

terjadi penurunan drastis dari awal tahun 2014 

total piutang pembiayaan Rp 1,101,189,552,056 

menurun hingga Rp 203,065,463,363. 

Penyebabnya adalah beberapa kebijakan 

pemerintah dan OJK yang memberikan 

pengawasan ketat kepada perusahaan pembiayaan 

dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti 

Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 

Pembiayaan. 

TABEL 2. Jumlah Nasabah Pembiayaan 

Kolektabilitas 
Jumlah Nasabah (per- januari) 

2014 2015 2016 

A 3858 2086 1433 

B 699 361 258 

C 325 116 80 

D 215 41 31 

E 124 30 20 

F 850 536 585 

total 6071 3170 2407 

Sumber: database pembiayaan PT XYZ (2017) 

Perkembangan usaha yang kurang baik ini 

mengindikasikan peningkatan risiko usaha suatu 

perusahaan. Jumlah tunggakan dari setiap 

kolektabilitas nasabah selama kurun waktu tahun 

2014 sampai tahun 2016 PT XYZ mampu 

menurunkan jumlah nasabah macet dengan 

kolektabilitas F dari 850 nasabah sampai dengan 

585 nasabah, akan tetapi bila diukur dari rasio 

jumlah tunggakan atas piutang pembiayaan hal ini 

sangat riskan bagi perusahaan. Jumlah pembiayaan 

macet pada kolektabiilitas E dan F meningkat 

sebagaimana tertera pada tabel berikut: 

TABEL 3. Pembiayaan Macet Kolektabilitas E dan F 

Bulan 2014 2015 2016 

Jan 72,679,130,411 54,354,171,487 73,500,468,714 

Feb 77,134,054,655 61,472,444,195 74,844,808,203 

Bulan 2014 2015 2016 

Mar 62,742,578,114 61,401,404,277 76,839,931,998 

Apr 46,314,250,000 62,505,176,351 77,315,754,211 

Mei 34,372,941,268 62,113,053,662 74,438,565,015 

Juni 70,821,910,656 62,319,875,607 75,147,954,936 

Juli 73,426,552,996 66,490,064,223 77,736,412,713 

Agt 78,511,238,636 67,099,178,378 78,753,249,611 

Sep 82,021,827,423 68,520,140,061 80,559,059,093 

Okt 60,433,644,100 69,131,407,201 81,247,167,473 

Nov 71,417,888,712 69,745,964,236 81,691,365,443 

Des 62,242,823,044 71,136,627,811 83,641,173,679 

Sumber: database pembiayaan PT XYZ (2017) 

Pada Tabel 3 total pembiayaan macet 

mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir 

dan tidak didukung oleh penambahan piutang 

pembiayaan. Nilai rasio NPF yang meningkat akan 

memberi dampak likuiditas perusahaan yang 

mengakibatkan pembayaran gaji karyawan 

terlambat, pencairan pembiayaan nasabah yang 

terhambat, dan kemungkinan kebangkrutan 

perusahaan itu sendiri. Peningkatan rasio NPF 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
TABEL 4. Non Peforming Financing (NPF) 

Bulan 2014 2015 2016 

Januari 7% 13% 23% 

Februari 7% 14% 25% 

Maret 8% 14% 26% 

April 7% 15% 32% 

Mei 5% 16% 28% 

Juni 10% 16% 29% 

Juli 7% 18% 31% 

Agustus 8% 18% 33% 

September 12% 19% 35% 

Oktober 11% 20% 37% 

November 14% 21% 39% 

Desember 12% 22% 41% 

Sumber: database pembiayaan PT XYZ (2017 
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Penyebab rasio NPF membesar pada PT XYZ 

dikarenakan kebijakan dari regulator yaitu OJK 

dan dewan direksi pada tahun 2014 untuk 

melakukan stop selling pada pembiayaan kendaraan 

baru, sehingga jumlah pembiayaan terus menurun 

dan tidak diimbangi dengan penurunan 

pembiayaan yang macet. Hal ini bersumber pada 

pengelolaan risiko yang belum dilaksanakan secara 

baik dan benar. 

1. Penyusunan band  

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam 

melakukan pengukuran risiko pembiayaan dengan 

pendekatan CreditRisk+ adalah mengelompokan 

masing-masing debitur pembiayaan syariah atas 

dasar exposure pembiayaan kedalam masing-

masing band sesuai dengan besaran exposure 

pembiayaan. Pembagian band atas pembiayaan 

dilakukan untuk semua pembiayaan dengan 

kategori default (kolektabilitas E dan F) dengan 

menggunakan data dari bulan Januari tahun 2014 

sampai dengan bulan Desember tahun 2016 yang 

dilakukan setiap bulan. Adapun pembagian band 

untuk tahun 2014, 2015, dan 2016 diklasifikasikan 

menjadi tiga band yaitu Rp 2,000,000, Rp 

10,000,000, dan 250,000,000. Setiap band 

memiliki kelompok masing-masing sebagaimana 

telah dipaparkan dalam metodologi penelitian. 

Penentuan band dan kelompoknya sendiri 

tidak memilki ketentuan mutlak. Berbagai 

penelitian sebelumnya juga memiliki pembagian 

band  yang bervariatif, hal ini juga terlihat dari 

kajian buku sebelumnya antara Crouhy dan 

Saunders memiliki perbedaan dalam penentuan 

band. Sedangkan di dalam buku panduan 

CreditRisk+ tidak ditemukan penentuan band 

secara mutlak. Penentuan band dalam penelitian 

ini didasarkan dari angsuran yang dimiliki oleh 

nasabah PT XYZ. Angsuran yang ditetapkan 

terdiri dari 2,000,000, Rp 4,000,000, Rp 

6,000,000, Rp 8,000,000, dan 10,000,000. Melihat 

dari angsuran tersebut serta banyaknya nasabah 

yang gagal bayar maka idealnya band tersebut 

ditentukan demikian, mengingat tunggakan 

dihitung dari pembayaran yang jatuh tempo 

selama sebulan dan dihitung dengan kelipatan 

angsuran nasabah. 

Metode band  sangat diperlukan dan cocok 

dalam penggunaan perhitungan risiko kredit. 

Pengukuran risiko kredit macam metode Credit 

Metrics dan KMV model mengandalkan metode 

migrasi, sedangkan pada metode CreditRisk+ tidak 

demikian. Maka kelebihan yang dipunyai metode 

CreditRisk+ adalah band, dengan mengklarifikasi 

exposure pembiayan pada band akan didapatkan 

pergerakan event of default sehingga dapat dilihat 

kondisi perusahaan dari tiap-tiap band. Pada band  

Rp 2,000,000 dapat dikategorikan band ini masih 

dalam ambang risiko yang dapat ditolerir, 

sebagaimana pada tabel berikut ini: 

TABEL 5. Jumlah Kejadian atau Nasabah per Kelompok pada 

Band Rp 2,000,000 

Kelompok 
Jumlah Nasabah (per- januari) 

2014 2015 2016 

Rp 2,000,000 11 7 7 

Rp 4,000,000 8 15 15 

Rp 6,000,000 20 12 11 

Rp 8,000,000 7 3 7 

Sumber: hasil olahan data (2017) 

Tabel 5 menunjukkan bahwa kejadian default 

terkecil ialah sebanyak 3 kejadian default 

sedangkan yang terbesar sebanyak 20 kejadian 

default, dengan 20 kejadian default tersebut bisa 

dikatakan masih dalam kategori wajar, karena 

apabila dihitung dengan jumlah kejadian per hari 

pada setiap bulan maka didapatkan maksimal 

kejadian risiko pada kategori ini 30 kejadian 

default. Akan tetapi, kondisi perusahaan tidak bisa 

menekan risiko pembiayaan pada band Rp 

10,000,000 sebagaimana dapat dilihat tabel 

berikut ini: 

TABEL 6. Jumlah Kejadian atau Nasabah per Kelompok pada 

Band Rp 10,000,000 

Kelompok 
Jumlah Nasabah (per- januari) 

2014 2015 2016 

Rp 10,000,000 8 3 7 

ISBN: 978-602-50710-2-7 Sulawesi Selatan, 8-9 September 2017 KNAPPPTMA KE-6

9 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 6 
Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (APPPTMA)



Kelompok 
Jumlah Nasabah (per- januari) 

2014 2015 2016 

Rp 20,000,000 131 40 30 

Rp 30,000,000 219 67 37 

Rp 40,000,000 81 60 25 

Rp 50,000,000 85 36 35 

Rp 60,000,000 47 36 16 

Rp 70,000,000 30 28 20 

Rp 80,000,000 23 32 27 

Rp 90,000,000 34 23 24 

Rp 100,000,000 28 18 26 

Rp 110,000,000 35 20 35 

Rp 120,000,000 28 19 21 

Rp 130,000,000 22 9 26 

Rp 140,000,000 26 20 31 

Rp 150,000,000 15 15 25 

Rp 160,000,000 13 11 21 

Rp 170,000,000 9 10 21 

Rp 180,000,000 13 14 16 

Rp 190,000,000 10 7 12 

Rp 200,000,000 14 5 12 

Sumber: hasil olahan data (2017) 

Band Rp 10,000,000 merupakan kategori 

risiko yang besar. Tiga tahun terakhir jumlah 

nasabah atau kejadian default memang mengalami 

penurunan drastis. Tetapi, pada kategori Rp 

30,000,000 tahun 2014 terjadi 219 nasabah yang 

default, dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

kurang memerhatikan risiko pada kelas band ini. 

Seharusnya batas ambang kejadian default yang 

dapat diterima pada band Rp 10,000,000 maksimal 

10 kali. Akan tetapi, pada Tabel 6 hampir seluruh 

band memiliki kejadian diatas 10 kali kejadian dan 

dalam band ini dikategorikan riskan bagi 

perusahaan. 

TABEL 7. Jumlah Kejadian atau Nasabah per Kelompok pada 

Band Rp 250,000,000 

Kelompok 
Jumlah Nasabah (per- januari) 

2014 2015 2016 

Kelompok 
Jumlah Nasabah (per- januari) 

2014 2015 2016 

Rp 250,000,000 23 24 60 

Rp 500,000,000 19 21 33 

Rp 750,000,000 14 7 5 

Rp 1,000,000,000 1 4 3 

Sumber: hasil olahan data (2017) 

Band Rp 250,000,00 merupakan kategori 

risiko yang sangat besar, sedangkan PT XYZ 

memiliki risiko pembiayaan yang besar ini dan 

patut untuk dihindari. Pada band Rp 250,000,000 

maksimal perusahaan memiliki 1 kejadian atau 

bahkan tidak ada. Sebagaimana pada Tabel 7 pada 

tiap-tiap kelompok band memiliki kejadian, bahkan 

pada kelompok Rp 250,000,000 terjadi 60 

kejadian default  pada tahun 2016. 

2. Recovery Rates 

Recovery Rates merupakan rata-rata tagihan 

tertunggak yang dapat dilunasi nasabah. Nilai 

recovery rates  akan menurunkan tingkat 

kerugian dalam hal terjadi default dimana besarnya 

kerugian akibat adanya pembiayaan yang macet 

akan ditutup sebagian dengan adanya recovery. 

Hasil perhitungan recovery rate dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

TABEL 8. Recovery Rate  

Tahun 
Total Tarikan 

Yang ditebus 

Recovery 

Rate 

2014 6,258,123,279 10% 

2015 832,547,294 1% 

2016 558,922,271 1% 

Sumber: data stock tarikan dan tebusan PT XYZ 

(2017) 

Perbedaan angka recovery rate sangat 

tergantung kepada tingkat usaha penagihan 

(collection) kepada debitur. Penurunan angka 

recovery rate juga tercermin dari total nasabah 

yang menunggak pada Tabel 2 dan penagihan pada 

Tabel 8, penurunan drastis pada tahun 2014 

dengan hitungan recovery rate 10%  ketahun 2015 

dengan recovery rate 1%, serta penurunan dari 
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tahun 2015 yang penagihannya sebesar Rp 

832,547,294 ketahun 2016 sebesar Rp 

558,922,271. 

3. Loss given default 

Loss given default (kerugian yang sebenarnya) 

dalam pengukuran risiko pembiayaan dengan 

metode CreditRisk+ digunakan sebagai ukuran 

kerugian yang benar-benar tejadi untuk masing-

masing kejadian default. Nilai loss given of default 

dihitung dengan cara mengurangkan nilai 

pembiayaan pada saat defaul dengan nilai recovery 

rate. Sebagai contoh pada Tabel 3 nilai 

pembiayaan macet pada bulan april akan 

digunakan pada rumus 3 sebagai berikut: 

46,314,250,000 X (1-10%) = 41,657,644,275.84 

Hasil perhitungan loss given default setiap bulan 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

TABEL 9. Hasil Loss Given Default  Berdasarkan Bulan 

No 2014 2015 2016 

1 65,371,702,250.15 53,718,037,616.42 73,009,310,507.03 

2 69,378,711,959.52 60,753,001,642.76 74,344,666,606.06 

3 56,434,207,614.77 60,682,793,140.21 76,326,458,221.79 

4 41,657,644,275.84 61,773,647,221.31 76,799,100,809.01 

5 30,916,958,820.60 61,386,113,738.93 73,941,138,090.22 

6 63,701,214,227.65 61,590,515,143.96 74,645,787,596.80 

7 66,043,976,208.37 65,711,897,970.96 77,216,948,310.22 

8 70,617,428,777.41 66,313,883,360.41 78,226,990,315.67 

9 73,775,050,003.87 67,718,214,822.94 80,020,732,688.94 

10 54,357,422,352.96 68,322,327,999.94 80,704,242,865.91 

11 64,237,270,449.08 68,929,692,568.66 81,145,472,535.40 

12 55,984,699,765.00 70,304,080,517.00 83,082,251,408.00 

Sumber: Olahan Data (2017) 

Tabel 9 tersebut terlihat bahwa loss given 

default  secara keseluruhan berfluktuasi, kadang 

mengalami kenaikan dan ada kalanya mengalami 

penurunan. Salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh pada besar kecilnya loss given default  

adalah recovery rate. Semakin besar recovery rate 

maka akan semakin kecil loss given default, 

sebaliknya semakin kecil recovery rate maka akan 

semakin besar loss given default.   

4. Economic Capital 

Kecukupan modal atau istilah economic capital 

merupakan modal yang harus dimiliki perusahaan 

untuk menutupi nilai kerugian yang disebabkan 

oleh adanya unexpected loss. Besarnya economic 

capital ini dihitung dari pengurangan antara 

unexpected loss dengan nilai expected loss hal ini 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL 10. Jumlah Expected Loss, Unexpected Loss, dan  

Economic Capital   

Tahun 2014 

Bul

an 
Expected loss 

Unexpected 

loss 

Economic 

capital 

Jan 72,686,660,000 112,298,000,000 39,611,340,000 

Feb 76,792,960,000 118,052,000,000 41,259,040,000 

Mar 63,281,500,000 98,752,000,000 35,470,500,000 

Apr 46,311,400,000 79,202,000,000 32,890,600,000 

Mei 34,911,580,000 62,030,000,000 27,118,420,000 

Juni 71,221,700,000 110,394,000,000 39,172,300,000 

Juli 73,424,660,000 112,738,000,000 39,313,340,000 

Agt 78,497,140,000 119,210,000,000 40,712,860,000 

Sep 82,018,710,000 123,876,000,000 41,857,290,000 

Okt 60,433,780,000 97,994,000,000 37,560,220,000 

Nov 71,416,600,000 112,716,000,000 41,299,400,000 

Des 62,214,980,000 100,778,000,000 38,563,020,000 

Tahun 2015 

Jan 54,394,460,000 92,028,000,000 37,633,540,000 

Feb 61,552,520,000 100,524,000,000 38,971,480,000 

Mar 61,268,740,000 100,940,000,000 39,671,260,000 

Apr 62,413,900,000 101,466,000,000 39,052,100,000 

Mei 62,016,960,000 99,426,000,000 37,409,040,000 

Juni 62,314,080,000 100,900,000,000 38,585,920,000 

Juli 66,231,320,000 105,974,000,000 39,742,680,000 

Agt 67,127,620,000 105,926,000,000 38,798,380,000 
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Sep 68,394,400,000 107,058,000,000 38,663,600,000 

Okt 69,006,380,000 109,372,000,000 40,365,620,000 

Nov 69,739,360,000 110,842,000,000 41,102,640,000 

Des 69,065,420,000 110,918,000,000 41,852,580,000 

Tahun 2016 

Jan 74,139,340,000 112,801,800,000 38,662,460,000 

Feb 75,090,480,000 113,900,200,000 38,809,720,000 

Mar 77,481,480,000 116,410,400,000 38,928,920,000 

Apr 79,391,707,301 116,260,400,000 36,868,692,699 

Mei 76,391,600,000 113,330,000,000 36,938,400,000 

Juni 76,454,780,000 113,501,600,000 37,046,820,000 

Juli 79,218,600,000 117,098,200,000 37,879,600,000 

Agt 79,786,360,000 115,899,600,000 36,113,240,000 

Sep 80,918,601,620 121,550,600,000 40,631,998,380 

Okt 81,490,241,620 122,050,000,000 40,559,758,380 

Nov 81,687,161,620 123,122,200,000 41,435,038,380 

Des 83,656,400,000 125,552,800,000 41,896,400,000 

Sumber: hasil olahan data (2017) 

Dari perhitungan di atas didapatkan rata-rata 

yang akan dikeluarkan PT XYZ Rp 36,643,374,154 

setiap tahunnya. Economic capital tersebut dapat 

ditetapkan sebagai indikator yang harus diperoleh 

dari pendapatan kegiatan permbiayaan, perolehan 

dari profit margin yang dibayarkan nasabah setiap 

periode transaksi dan modal yang ditetapkan oleh 

PT XYZ sebagai antisipasi dari kerugian macet 

yang harus ditanggung terhadap kejadian yang 

tidak terduga. 

5. Backtesting 

Backtesting merupakan proses pengecekan 

apakah model CreditRisk+ yang digunakan sudah 

sesuai dengan realitas yang ada. Hal ini dapat 

dilakukan dengan membandingkan proyeksi nilai 

unexpected loss dengan loss given default/actual loss 

pada seetiap bulannya dari bulan januari 2014 

sampai desember 2016. Apabila nilai loss given 

default melebihi 1% nilai unexpected loss maka 

model cukup bagus memprediksi. Akan tetapi, bila 

loss given default melebihi 10% nilai unexpected loss 

maka model tersebut diragukan. Penggambaran 

secara grafis dari perbandingan proyeksi 

pengukuran unexpected loss dengan loss given 

default dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Uji Backtesting CreditRisk+  

Gambar 2 menggambarkan grafik unexpected 

loss dan expected loss dalam pengujian backtesting, 

dan gambar di atas menunjukkan bahwa model 

yang digunakan dalam penelitian ini masih vaild, 

dilihat pada nominal loss given default tidak ada 

melebihi dari nilai unexpected loss 99% dalam 

kurun waktu pengamatan. Hal tesebut disebabkan 

oleh tingkat keyakinan yang dipergunakan adalah 

99% melebihi standar pada umumnya sebesar 

95%. Dengan tingkat keyakinan 99%, maka nilai 

unexpected loss yang didapatkan menjadi lebih 

besar dan selisih dengan loss given default semakin 

lebar. Pemilihan tingkat keyakinan sebesar 99% 

didasarkan atas perlunya rentang unexpected loss 

yang lebih besar untuk memastikan kondisi 

keuangan perusahaan tetap terjaga dari risiko 

pembiayaan yang terburuk yang mungkin terjadi. 

6. Validasi Model 

Loglikelihood Ratio Test dilakukan untuk melihat 

tingkat akurasi model CreditRisk+ dalam 

memerkirakan unexpected loss. Uji Loglikelihood 

Ratio Test menghitung nilai kerugian sebenarnya 

yang melebihi unexpected loss setiap bulannya dan 

selanjutnya dibandingkan dengan maksimum 

kejadian kesalahan yang dapat ditoleransi selama 
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periode observasi. Dalam hal ini data-data yang 

diperlukan ialah periode obesevasi setiap bulan, 

jumlah kesalahan dari perhitungan loss given 

default melebihi unexpected loss, dan tingkat 

keyakinan yang digunakan. Perhitungan dengan 

Loglikelihood Ratio Test sebagai berikut: 

LRuc=2 ln[(1-0.01)36-00.010]+2 ln {(1-
0

36
)

36-0

(
0

36
)

0

} 

        LRuc=  0 
 

TABEL 11.Hasil Pengukuran Loglikelihood Ratio Test 

Keterangan Hasil 

T (Jumlah Periode Observasi) 36 Bulan 

V (Jumlah Kesalahan Data) 0 

P (Probabilitas Kesalahan 0.01 

Loglikelihood Ratio 0 

Critical Chi Square 6.634896712 

Sumber: hasil olahan data (2017) 

Dari hasil pengukuran didapat nilai sebesar 

nol (0) lebih kecil dibandingkan dengan nilai kritis 

chi squared sebesar 6.634896712 dengan tingkat 

probabilitas 0.01 atau 99%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa CreditRisk+ mampu mengukur 

risiko pembiayaan PT XYZ secara akurat, 

sebagaimana dalam hipotesis pada penelitian ini. 

7. Interpretasi Hasil Penelitian 

Interpretasi pada hasil penelitian ini terbagi 

atas dua bagian. Bagian pertama ialah penyusunan 

band. Langkah penting dalam menerapkan model 

risiko kredit adalah klasifikasi risiko setiap 

nasabah. Hal ini sangat sulit bagi portofolio 

pembiayaan yang tidak mempunyai sebagian besar 

dari nasabah yang  tidak terdaftar pada lembaga 

keuangan. Setiap model-model pengukuran risiko 

kredit mempunyai masing-masing metode 

klasifikasi. Perbedaan metodologi dalam hal ini 

menyiratkan bahwa kredit yang sama dapat 

diklasifikasikan secara berbeda oleh masing-

masing model-model pengukuran kredit (Credit 

Metrics, KMV Model, CreditRisk+) yang berbeda. 

Pertanyaannya adalah apakah klasifikasi ini secara 

signifikan mempengaruhi ukuran risiko kredit. 

[17]. 

Penentuan band dan kelompoknya pada 

CreditRisk+ tidak memilki ketentuan mutlak. 

Crouhy dan Saunders memiliki perbedaan dalam 

penentuan band. Sedangkan di dalam buku 

panduan CreditRisk+ tidak ditemukan penentuan 

band secara mutlak. 

Penentuan band dalam penelitian ini 

didasarkan dari angsuran yang dimiliki oleh 

nasabah pada PT XYZ yang  terdiri dari 

2,000,000, Rp 4,000,000, Rp 6,000,000, Rp 

8,000,000, dan 10,000,000. Dengan menetukan 

pembagian band berdasarkan angsuran bisa 

didapatkan hasil ideal peristiwa risiko per bulan. 

Sedangkan, penelitian ini berbeda dengan 

penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai 

penentuan masing-masing.  Hasil dari penentuan 

band pada penelitian ini memberi dampak pada 

akurasi hasil pengukuran expected loss dan 

unexpected loss. 

Penelitian yang dilakukan oleh Melaini 

membagi band dengan klasifikasi Rp 1,000,000 

(satu juta) dan Rp10,000,000 (sepuluh juta). 

Penentuan tersebut tidak didasarkan pada satu 

alasan apapun. Dampak yang terjadi adalah hasil 

estimasi backtesting menunjukkan adanya 

kesalahan pengkuran sebanyak empat kali [22]. 

Hal yang sama dilakukan oleh Rochman yaitu 

hanya mengklasifikasii band tanpa  melihat dari 

sudut pandang berbeda. Kesalahan estimasi 

terdapat satu kali kejadian. Maka, berbagai kajian-

kajian diatas menunjukkan akurasi perhitungan 

CreditRisk+ tergantung pada cara klasifikasi band. 

Bagian kedua adalah akurasi pengukuran 

CreditRisk+ pada lembaga keuangan syariah. 

Sundararajan mengemukakan bahwa pengukuran 

risiko kredit pada lembaga keuangan Islam tidak 

jauh berbeda dengan lembaga konvensional 

dimana pengukuran tersebut bisa dilakukan 

dengan metode tradisional dan metode Value at 

Risk (VAR) [23]. Istilah VAR memang mempunyai 

perhitungan sendiri dalam mengukur risiko, akan 

tetapi VAR yang dimaksudkan pada beberapa 

kajian metode perhitungan risiko kredit ialah 

bagaimana suatu metode bisa mendapatkan nilai 

unexpected loss. 
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Hal yang dikemukakan oleh Sundararajan tidak 

sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh penelitian 

ini. Kaitannya dengan akurasi pengukuran risiko 

pembiayaan disesuaikan dengan probabilitas tiap 

kejadian. Akan sangat berbeda probabilitas 

kemungkinan gagal bayar pada pembiayaan yang 

mempunyai jaminan (colleteral) dan tidak 

mempunyai jaminan. Permasalahan selain daripada 

itu ialah pengukuran risiko kredit pada lembaga 

konvensional memerhatikan dampak perubahan 

suku bunga dan makro ekonomi. Sedangkan pada 

lembaga keuangan syariah mengeyampingkan hal 

tersebut. 

Akurasi CreditRisk+ cocok digunakan pada 

lembaga pembiayaan syariah karena probabilitas 

dari suatu kejadian seharusnya sama bagi setiap 

exposure  karena berlandaskan distribusi Poisson 

[24]. Akan tetapi, kelemahan distribusi Poisson 

ialah apabila probabilitas tidak sama bagi semua 

unit, maka distribusi binomal negatif lebih cocok 

dipakai [25]. Sehingga apabila kerangka CreditRisk+ 

dipakai pada lembaga keuangan bank yang 

mempunyai variasi produk pembiayaan dapat 

menimbulkan kesalahan estimasi. 

IV. KESIMPULAN 

Pengukuran risiko pembiayaan dengan metode 

CreditRisk+ yang dikeluarkan oleh Credit Suisse 

First Boston mampu mengukur secara akurat 

potensi kerugian dari pembiayaan macet lembaga 

pembiayaan syariah sepanjang masa observasi 

tahun 2014 sampai 2016. Hal ini dapat dilihat dari 

uji loglikelihood yang berdasarkan pada 

perbandingan nilai loss given default yang lebih kecil 

daripada unexpected loss selama periode 

pengamatan. 
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