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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Kredit dan Pembiayaan 

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luar 

dalam bentuk simpanan yaitu tabungan, giro, deposito berjangka dan sertifikat 

deposito adalah menyalurkan nya kembali dana tersebut kepada masyarakat 

yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini sering dikenal dengan 

istilah alokasi dana, mengalokasikan dana dapat dilaksanakan dalam bentuk 

pinjaman atau yang lebih dikenal dengan kegiatan kredit (lending). 

Kegiatan alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan 

istilah kredit bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan disebut 

dengan pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. 

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dalam (Kasmir, 

2014: 85),  kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di 

persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di 

persamakan dengan itu,  berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
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mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil.  

Menurut Thomas dalam (Ismail, 2010: 93) kredit dalam pengertian umum 

merupakan  kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) 

untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. 

Menurut (Thamrin dan Sintha, 2018: 112) Kredit dapat berarti bahwa pihak 

kesatu memberikan  prestasi berupa uang, berupa barang, uang atau jasa 

kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam 

jangka waktu tertentu). 

Menurut beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa 

pengertian kredit adalah pemberian penggunaan uang atau barang kepada pihak 

lain atas dasar kesepakatan yang akan dibayar pada waktu yang telah 

disepakati, dengan jaminan atau tanpa jaminan dan dengan pemberian jasa atau 

bunga. 

2.1.2 Unsur-Unsur Kredit 

Menurut (Kasmir, 2014: 86) adapun unsur-unsur yang terkandung dalam 

pemberian fasilitas kredit antara lain: 

1.  Kepercayaan 

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang telah 

diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima 

kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank 

dimana sebelumnya telah dilakukan penelitian penyelidikan tentang 
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nasabah, baik secara internal ataupun eksternal. Penelitian dan 

penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah 

pemohon. 

2. Kesepakatan 

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit, kesepakatan 

ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak 

menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 

3.  Jangka waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, 

jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah 

disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka 

menengah atau jangka panjang. 

4. Risiko 

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan 

suatu risiko tidak tertagihannya atau macetnya pemberian kredit. 

Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya, demikian pula 

sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bang baik risiko yang 

disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak 

sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah 

tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. 
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5. Balas jasa 

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa 

tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk 

bunga dan biaya administrasi kredit ini yang merupakan keuntungan 

bank berdasarkan prinsip konvensional. Sedangkan bagi bank yang 

berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. 

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Kredit 

Pemberian suatu fasilitas kredit memiliki tujuan tertentu. Tujuan pemberian 

kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. 

Menurut (Kasmir, 2014: 88) adapun tujuan utama pemberian suatu kredit 

antara lain: 

1. Mencari keuntungan 

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit. Hasil 

tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai 

balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang 

terus-menerus mengalami kerugian maka besar kemungkinan bank tersebut 

akan di likuidasi atau dibubarkan. 

2. Membantu usaha nasabah 

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dana untuk modal kerja. 
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Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan 

memperluas usahanya. 

3. Membantu pemerintah 

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak 

perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyaknya kredit berarti 

akan adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. 

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebar nya pemberian kredit 

adalah sebagai berikut: 

a. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank. 

b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan 

usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru 

sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. 

c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, dimana sebagian besar kredit 

yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang 

beredar di masyarakat. 

d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang 

sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri 

dengan fasilitas kredit yang ada, jelas akan dapat menghemat devisa 

negara. 

e. meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai 

untuk keperluan ekspor.  

Kemudian di samping tujuan di atas, menurut (Kasmir, 2014: 89)  suatu 

fasilitas kredit juga memiliki fungsi antara lain: 
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1. Untuk meningkatkan daya guna uang 

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, 

maksudnya jika uang hanya disimpan, maka tidak akan menghasilkan 

sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut 

menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima 

kredit. 

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Dalam hal ini uang yang diberikan atau yang telah disalurkan akan 

beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga suatu daerah 

yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut 

akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. 

3. Untuk meningkatkan daya guna barang 

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur 

untuk mengolah barang yang sebelumnya tidak berguna menjadi barang 

yang berguna atau bermanfaat. 

4. Meningkatkan peredaran barang 

Kredit dapat pula menambah dan memperlancar arus barang dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga jumlah barang yang beredar di satu 

wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula 

meningkatkan jumlah barang yang beredar. 

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi 

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi 

karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah 
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barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit 

membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri 

sehingga meningkatkan devisa negara. 

6. Untuk meningkatkan ke gairah and berusaha. 

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan ke gairahan 

berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan. 

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, 

terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit 

diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu 

membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi tingkat 

pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan 

dapat meningkatkan pendapatan nya seperti membuka warung, menyewa 

rumah kontrakan atau jasa lainnya. 

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional 

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling 

membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian 

kredit dari negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya. 

2.1.4 Jenis-Jenis Kredit 

Kredit yang diberikan bang umum dan bank perkreditan rakyat untuk 

masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Menurut (Kasmir, 2014: 90) secara 
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umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai 

berikut. 

1. Dilihat dari segi kegunaan 

a. Kredit investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha 

atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan 

rehabilitasi. Misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin 

mesin. 

b. Kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi 

dalam operasional perusahaan atau suatu usaha. Misalnya untuk membeli 

bahan baku membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya. 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

a. Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha 

atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan 

barang atau jasa. Misalnya untuk membangun pabrik yang nantinya akan 

menghasilkan barang. 

b. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara 

pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang 

dihasilkan karena memang tujuannya digunakan untuk dipakai oleh 

seseorang atau badan usaha. Misalnya untuk membeli mobil pribadi, 

membeli perabotan rumah tangga dan lainnya. 
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3. Dilihat dari segi jangka waktu 

a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang 

dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk 

keperluan modal kerja. 

b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangkau waktu kredit nya 

berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun biasanya digunakan untuk 

kredit investasi. 

c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang masa pengembalian nya paling 

panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembalian nya di atas 3 tahun 

atau 5 tahun biasanya kredit ini untuk kredit investasi jangka panjang. 

4. Dilihat dari segi jaminan 

a. Kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, 

dimana jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud ataupun tidak 

berwujud atau jaminan orang lain. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan 

akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur. 

b. Kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau 

orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha atau 

karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini. 

5. Dilihat dari segi sektor usaha 

a. Kredit pertanian, yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau 

pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau 

jangka panjang. 
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b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya 

peternakan ayam dan jangka panjang untuk peternakan kambing atau 

sapi. 

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah 

atau besar. 

d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam 

jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah. 

e. Kredit pendidikan, kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan 

prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para 

mahasiswa. 

f. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter 

atau pengacara. 

g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau 

pembelian perumahan. 

h. Sektor-sektor lainnya. 

2.1.5 Jaminan Kredit 

Kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa 

jaminan sangat membahayakan posisi bang mengingat jika nasabah mengalami 

suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit 

yang disalurkan, sebaliknya jika kredit dengan jaminan, kredit relatif lebih 

aman, mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. 
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Menurut (Kasmir, 2014: 93) adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan 

kredit oleh calon debitur antara lain: 

1. Dengan jaminan 

a. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan 

jaminan seperti, tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin atau 

peralatan, barang dagangan, tanaman /kebun/sawah dan lainnya. 

b. Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda yang merupakan surat-surat 

yang dijadikan jaminan seperti, surat pengangkatan kepegawaian, 

sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, 

rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan dan 

surat tagihan lainnya. 

c. Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila 

kredit tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang 

menanggung resikonya. 

2. Tanpa jaminan 

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah dimana kredit yang diberikan 

bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk 

perusahaan yang memang benar-benar profesional, sehingga kemungkinan 

kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya 

dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan 

untuk pengusaha pengusaha ekonomi lemah. 
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2.1.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 

Sebelum suatu fasilitas kredit disalurkan, bank harus yakin bahwa kredit 

yang telah disalurkan benar-benar akan kembali lagi. Keyakinan tersebut dapat 

diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. 

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk 

mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian 

yang benar. 

Menurut (Kasmir, 2014: 95) biasanya kriteria penilaian yang harus 

dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar 

menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. 

Menurut (Kasmir, 2014: 95) adapun penjelasan untuk analisis kredit 5C 

adalah sebagai berikut: 

1. Character 

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan 

diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar 

belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang 

bersifat pribadi seperti, cara hidup atau gaya hidup yang dijalani, keadaan 

keluarga, hobi dan kehidupan sosialnya. Ini semua merupakan ukuran 

kemauan membayar. 

2. Capacity 

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang 

dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis juga diukur dengan 
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kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah, 

begitu pula dengan kemampuan dalam menjalankan usahanya selama ini. 

Pada akhirnya akan melihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan 

kredit yang telah disalurkan. 

3. Capital 

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan 

keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran 

seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. 

Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang 

ini. 

4. Collateral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat 

fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang 

diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahannya. Sehingga jika terjadi 

suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan 

secepat mungkin. 

5. Condition of economy 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan 

politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing 

serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah. Penilaian 

prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki 

prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif 

kecil. 
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2.1.7 Prosedur Pemberian Kredit 

Prosedur pemberian kredit dalam dunia perbankan secara umum antarbank 

yang satu dengan bank yang lainnya tidak jauh berbeda. Yang menjadi 

perbedaan hanya terletak pada prosedur dan persyaratan yang ditetapkan 

dengan pertimbangan masing-masing. 

Menurut (Kasmir, 2014: 100) prosedur pemberian kredit secara umum dapat 

dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman suatu badan hukum. 

Kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk produktif atau 

konsumtif.  

Menurut (Kasmir, 2014: 100) prosedur pemberian kredit secara umum 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengajuan berkas-berkas 

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit berupa 

berkas-berkas persyaratan kredit yang dibutuhkan. 

2. Penyelidikan berkas pinjaman 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan 

sudah lengkap sesuai persyaratan dan apakah sudah benar. Jika menurut 

pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta 

untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu 

nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan persyaratan tersebut maka 

sebaiknya permohonan kredit dibatalkan. 
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3. Wawancara I 

Merupakan penyidikan kepada calon peminjaman dengan langsung 

berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-

berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang diinginkan oleh 

bank. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan 

nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serilek 

mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. 

4. On the Spot 

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau 

berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on 

the spot di cocokkan dengan hasil wawancara 1. Pada saat hendak 

melakukan on the spot, hendaknya jangan diberi tahu kepada nasabah, 

sehingga apa yang pihak bank lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya. 

5. Wawancara II 

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin terdapat 

kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukannya on the spot di 

lapangan. Catatan yang ada pada saat permohonan dan pada saat wawancara 

I di cocokkan dengan pada saat on the spot, apakah terdapat kesesuaian dan 

mengandung suatu kebenaran. 
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6. Keputusan kredit 

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan 

diterima atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasi nya, 

biasanya keputusan kredit akan mencakup jumlah uang yang diterima, 

jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah. 

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi 

kredit yang ditolak, maka hendaknya pihak bank mengirim surat penolakan 

sesuai dengan alasan sebenarnya. 

7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian kredit 

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Maka 

sebelum kredit dicairkan, calon nasabah terlebih dahulu harus 

menandatangani akad kredit, mengingat jaminan dengan hipotek dan surat 

perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan 

dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui 

notaris. 

8. Realisasi kredit 

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang 

diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang 

bersangkutan. 

9. Pencairan dana 

Adalah pencairan atau pengambilan sejumlah uang dari rekening 

sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan 

dan tujuan kredit yaitu disekaliguskan atau secara bertahap. 
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2.1.8 Kualitas Kredit 

Keberlangsungan hidup suatu bank sangatlah dipengaruhi oleh jumlah 

kredit yang disalurkan dalam suatu periode. Artinya semakin banyak kredit 

yang disalurkan, maka semakin besar pula perolehan laba suatu bank. Bahkan 

hampir semua bank masih mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah 

penyaluran kredit (spread based), disamping dari penghasilan atas fee based 

yang berupa biaya-biaya dari jasa-jasa bank lainnya yang dibebankan kepada 

nasabah. 

Menurut (Kasmir, 2014: 107) untuk menentukan kualitas kredit, perlu 

diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank indonesia menggolongkan kualitas 

kredit menurut ketentuan sebagai berikut : 

1. Lancar 

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila: 

a. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu. 

b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.  

c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai 

2. Dalam perhatian khusus 

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang belum 

melampaui 90 hari. 

b. Terkadang terjadi cerukan. 

c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjikan. 

d. Mutasi rekening relatif aktif. 
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e. Didukung dengan pinjaman baru. 

3. Kurang lancar 

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran atau bunga yang telah 

melampaui 90 hari. 

b. Sering terjadi carukan. 

c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjian lebih dari 90 

hari. 

d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah. 

e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur. 

f. Dokumen pinjaman yang lemah. 

4. Diragukan 

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah 

melampaui 180 hari. 

b. Terjadi carukan yang bersifat permanen. 

c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari. 

d. Terjadi kapitalisasi bunga. 

e. Dokumen-dokumen yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun 

pengikatan jaminan. 
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5. Macet 

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria diantaranya: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang 

melampaui 270 hari. 

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. 

c. Dari segi hukum dan kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada 

nilai wajar. 

2.1.9 Pengertian Kompensasi 

Menurut Hasibuan (2017:119) Kompensasi adalah semua pendapatan  

yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima 

karyawan sebagai immbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.  

Menururt Wibowo (2016:271) Kompensasi adalah jumlah paket yang 

ditawarkan organisasi kepada pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga 

kerjanya. 

Menurut Marwansyah (2016:269) Kompensasi adalah penghargaan atau 

imbalan langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non finansial, 

yang adil dan layak kepada karyawan, sebagai balasan ataukontribusi/jasanya 

terhadap pencapaian tujuan perusahaan. 

Menurut beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa 

pengertian kompensasi ialah suatu imbalan yang diberikan oleh perusahaan 

kepada pekerja sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah diberikan. 
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2.1.10 Jenis-Jenis Kompensasi 

Menurut Nawawi dalam (Priansa, 2017) terdapat tiga jenis kompensasi 

secara garis besar, diantaranya: 

a. Kompensasi Langsung 

Penghargaan atau ganjaran yang disebut gaji atau upah, yang dibayar 

secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap. 

b. Kompensasi Tidak Langsung 

Pemberian bagian keuntungan atau manfaat bagi para pekerja diluar gaji 

atau upah tetap, dapat berupa uang atau barang. 

c. Insentif 

Penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para 

pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-

waktu. 

2.2 Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

pendekatan kualitatif.  Penelitian kualitatif ialah melakukan studi pada situasi 

yang alami dan yang menjadi alat utama adalah manusia (humans tools), artinya 

melibatkan penelitinya sendiri sebagai instrumen, dengan memperhatikan 

kemampuan peneliti dalam hal bertanya, melacak, mengamati, memahami dan 

mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. 

Data yang dikumpulkan ialah data dari hasil observasi yang detail, 

wawancara mendalam, deskripsi yang lengkap, me-review dokumen secara cermat 
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sehingga mengahasilkan kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data-data 

tersebut dikumpulkan,diseleksi, lalu dirangkum sesuai dengan kategori penelitian 

yang dibutuhkan oleh peulis.  

Lembaga keuangan perbankan memiliki tugas yang sangat penting dalam 

rangka mendorong pemerataan taraf hidup masyarakat dan peningkatan 

perekonomian indonesia. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 

Tbk adalah lembaga keuangan perbankan yang dipercaya oleh pemerintah untuk 

ikut andil dalam pembangunan ekonomi negeri, yang salah satunya PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk diberikan kepercayaan menjadi 

bank penyalur gaji bulanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat. Sejalan dengan 

kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah, PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat dan Banten menghadirkan fasilitas Kredit Guna Bhakti Profesi Guru 

yang dapat dimanfaatkan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprofesi 

sebagai guru. 

Peneliti melakukan pendekatan masalah dengan penelitian kualitatif, dimana 

peneliti melakukan penelitian secara langsung pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pembantu Cijulang untuk 

meneliti bagaimana prosedur pemberian kredit guna bhakti profesi guru Pegawai 

Negeri Sipil (PNS). 

Dalam prosedur pemberian kredit guna bhakti profesi guru Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 

memiliki kelebihan dibanding dengan bank lainnya, karena Bank bjb menjadi 
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lembaga keuangan perbankan yang dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi 

bank penyalur gaji bulanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat. Sehingga nasabah 

yang berprofesi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pada awalnya mengalami 

kerumitan dalam prosedur pemberian kredit karena penyaluran gajinya tidak 

disalurkan dibank, dengan adanya fasilitas kredit guna bhakti profesi guru 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 

Banten Tbk ini prosedur pemberian kreditnya menjadi lebih mudah dan efisien, 

karena angsuran tiap bulannya langsung dipotong di bank yang menjadi penyalur 

gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Dengan melakukan pendekatan kualitatif ini, peneliti menjadi tahu 

bagaimana prosedur pemberian kredit guna bhakti profesi guru Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 

Kantor Cabang Pembantu Cijulang. Dimana prosedur pemberian kredit ini 

memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan yakni konsultasi jumlah plafond 

dan persyaratan kredit, analisa kredit, analisa kredit ulang, proses approval, 

pencetakan berkas kredit, penandatanganan akad perjanjian kredit, proses 

pencairan dana dan penarikan dana. Dengan adanya prosedur pemberian kredit 

guna bhakti profesi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS)ini kredit dapat tersalurkan 

dengan baik, lebih mudah dan efisien. 

 

 

 


