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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Mengenai Perbankan 

Bank merupakan lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai 

lembaga intermedasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, serta 

menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan 

moneter. 

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

adalah “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup masyarakat banyak”. 

Sedangkan menurut Kasmir (2006:11) Bank dapat diartikan sebagai 

lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah “Setiap perusahaan 

yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya 

menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya 

menghimpun dan menyalurkan dana”. 

Menurut Abdurachman (2003:1) bahwa “Suatu lembaga yang 

melaksanakan keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti 

memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang pengawasan terhadap
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mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, 

membiayai usaha-usaha perusahaan dan lain-lain”. 

Dari berbagai pendapat para ahli tentang bank di atas, maka penulis 

menyimpulkan bahwa Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang 

dapat memberikan pelayanan kredit dan jasa kepada nasabahnya. 

 

2.1.1. Jenis-jenis Bank 

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, “Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak”. Berikut yang termasuk jenis-jenis bank: 

1. Menurut fungsinya, bank di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu: 

a. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai 

wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah 

dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta 

menjalan fungsi sebagai Lender of The Last Resort. (UU 

No.3 Tahun 2004). Contoh bank yang termasuk dalam jenis 

ini adalah Bank Indonesia seperti yang di jelaskan UUD 45 

pasal 23 ayat 3. 
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b. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah 

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran; atau bank komersial (commercial bank/full 

service bank). (No.9/7/PBI/2007). 

2. Menurut kepemilikannya, bank di Indonesia dibagi menjadi tiga 

jenis: 

a. Bank Milik Negara (BUMN), merupakan bank yang 

sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. 

Bank yang termasuk dalam kategori ini antara lain: 

1) Bank Negara Indonesia (BNI) 

2) Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

3) Bank Tabungan Negara (BTN) 

4) Bank Mandiri 

b. Bank milik swasta¸ merupakan bank yang seluruh atau 

sebagian besarnya dimiliki oleh swasta, begitu pula 

pembagian keuntungan diambil oleh swasta pula. Ada 2 

kategori yang termasuk bank milik swasta, yaitu: 

1) Bank umum swasta nasional devisa adalah bank yang 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta non 

asing dan dapat melakukan transaksi dengan luar negeri 

atau berkaitan dengan valas. Berikut daftar bank umum 

swasta nasional devisa di Indonesia: 
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1. Bank Agroniaga, Tbk. 

2. Bank Antardaerah 

3. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. 

4. Bank BNI Syariah 

5. Bank Bukopin, Tbk 

6. Bank Bumi Arta, Tbk 

7. Bank Central Asia, Tbk 

8. Bank Cimb Niaga, Tbk 

9. Bank Danamon Indonesia, Tbk 

10. Bank Ekonomi Raharja, Tbk 

11. Bank Ganesha 

12. Bank Hana 

13. Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk 

14. Bank ICB Bumiputera, Tbk 

15. Bank ICBC Indonesia 

16. Bank Index Selindo 

17. Bank Internasional Indonesia, Tbk 

18. Bank Maspion Indonesia 

19. Bank Mayapada International, Tbk 

20. Bank Mega, Tbk 

21. Bank Mestika Dharma 

22. Bank Metro Express 

23. Bank Muamalat Indonesia 
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24. Bank Mutiara, Tbk 

25. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 

26. Bank OCBC NISP, Tbk 

27. Bank of India Indonesia, Tbk 

28. Bank Permata, Tbk 

29. Bank SBI Indonesia 

30. Bank Sinarmas, Tbk 

31. Bank Syariah Mandiri 

32. Bank Syariah Mega Indonesia 

33. Bank UOB Indonesia (Dahulu Uob Buana) 

34. Pan Indonesia Bank, Tbk 

35. QNB Bank Kesawan, Tbk 

2) Bank umum swasta nasional non devisa adalah bank 

yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta 

non asing dan tidak melakukan transaksi dengan luar 

negeri atau berkaitan dengan valas. Berikut daftar bank 

yang termasuk dalam bank umum swasta nasional non-

devisa: 

1. Anglomas Internasional Bank 

2. Bank Andara 

3. Bank Artos Indonesia 

4. Bank BCA Syariah 

5. Bank Bisnis Internasional 
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6. Bank BRI Syariah 

7. Bank Fama Internasional 

8. Bank Harda Internasional 

9. Bank Ina Perdana 

10. Bank BJB Syariah 

11. Bank Jasa Jakarta 

12. Bank Kesejahteraan Ekonomi 

13. Bank Mayora 

14. Bank Mitraniaga 

15. Bank Multi Arta Sentosa 

16. Bank Panin Syariah 

17. Bank Pundi Indonesia, Tbk 

18. Bank Royal Indonesia 

19. Bank Sahabat Purba Danarta 

20. Bank Sahabat Sampoerna 

21. Bank Sinar Harapan Bali 

22. Bank Syariah Bukopin 

23. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk 

24. Bank Victoria International, Tbk 

25. Bank Victoria Syariah 

26. Bank Yudha Bhakti 

27. Centratama Nasional Bank 

28. Liman International Bank 
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29. Prima Master Bank 

3) Bank milik koperasi, merupakan bank yang kepemilikan 

saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan 

hokum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank 

Umum Koperasi Indonesia (Bukopin). 

4) Bank milik pembangunan daerah, merupakan bank yang 

sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah 

Daerah Provinsi. Berikut daftar Bank Pembangunan 

Daerah di Indonesia: 

1. Bank Aceh 

2. Bank DKI 

3. Bank Lampung 

4. Bank Kalimantan Tengah 

5. BPD Jambi 

6. BPD Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat 

7. BPD Riau Dan Kepulauan Riau 

8. BPD Sumatera Barat 

9. Bank Jabar Banten, Tbk. (Sekarang menjadi PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 

(Persero) Tbk.) 

10. BPD Maluku 

11. BPD Bengkulu 

12. Bank Jateng (dahulu BPD Jawa Tengah) 
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13. Bank Jatim (dahulu bernama BPD Jawa Timur) 

14. BPD Kalimantan Barat 

15. BPD Nusa Tenggara Barat 

16. BPD Nusa Tenggara Timur 

17. BPD Sulawesi Tengah 

18. BPD Sulawesi Utara 

19. BPD Bali 

20. BPD Kalimantan Selatan 

21. BPD Papua 

22. BPD Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung 

23. BPD Sumatera Utara 

24. BPD Sulawesi Tenggara 

25. BPD Yogyakarta 

26. BPD Kalimantan Timur 

5) Bank milik asing, merupakan cabang bank yang ada di 

luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah 

asing suatu negara. Contoh bank asing antara lain: 

1. Bank of America, N.A 

2. Bank of China Limited 

3. Citibank N.A. 

4. Deutsche Bank AG. 

5. JP. Morgan Chase Bank, N.A. 

6. Standard Chartered Bank 
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7. The Bangkok Bank Comp. Ltd 

8. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd 

9. The Hongkong & Shanghai Banking Corp 

10. The Royal Bank of Scotland N.V. 

6) Bank milik campuran, merupakan bank yang kepemilikan 

sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta 

nasional, dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas 

dipegang oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Contoh 

bank campuran antara lain: 

1. Bank Commonwealth 

2. Bank Agris 

3. Bank ANZ Indonesia 

4. Bank BNP Paribas Indonesia 

5. Bank Capital Indonesia, Tbk 

6. Bank DBS Indonesia 

7. Bank KEB Indonesia 

8. Bank Maybank Syariah Indonesia 

9. Bank Mizuho Indonesia 

10. Bank Rabobank International Indonesia 

11. Bank Resona Perdania 

12. Bank Windu Kentjana International, Tbk 

13. Bank Woori Indonesia 

14. Bank China Trust Indonesia 
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15. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 

3. Menurut badan hukumnya, bank dibagi menjadi empat jenis: 

a. Bank Berbentuk Perseroan Terbatas 

b. Bank Berbentuk Firma 

c. Bank Berbentuk Badan Usaha Perseorangan 

d. Bank Berbentuk Koperasi 

4. Menurut bentuk kegiatan operasionalnya, bank dibagi menjadi 

dua jenis: 

a. Bank konvensional, merupakan bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan 

jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank 

Perkreditan Rakyat. (UU No.21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1). 

b. Bank syariah, merupakan bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya 

terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah. (UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah Bab 1 Pasal 1). Contoh bank syariah antara lain: 

1. PT. Bank Syariah Mandiri 

2. PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia 

3. PT. Bank Syariah BNI 

4. PT. Bank Syariah BRI 

5. PT. Bank Syariah Mega Indonesia 
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6. PT. Bank Jabar dan Banten 

7. PT. Bank Panin Syariah 

8. PT. Bank Syariah Bukopin 

9. PT. Bank Victoria Syariah 

10. PT. BCA Syariah 

11. PT. Maybank Indonesia Syaria 

 

2.1.2. Fungsi Bank 

Menurut Budisantoso, Totok dan Sigit (2008:9), secara umum fungsi 

bank adalah “Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial 

intermediary secara lebih spesifik”. Bank dapat berfungsi sebagai berikut: 

1. Agent of Trust 

Dasar utama dari suatu bank adalah kepercayaan atau dengan 

kata lain adalah trust. Masyarakat yang menyimpan dana kepada 

bank berarti mereka memiliki rasa kepercayaan terhadap bank 

tersebut. Bank yang dipercaya oleh masyarakat hendaknya dapat 

menjaga dan memelihara dana-dana masyarakat yang dipercaya 

kepada nasabahnya, selain itu bank juga harus memberikan 

kenyamanan dan keamanan bagi nasabah atau masyarakat yang 

menyimpan dana pada bank itu. Dengan begitu nasabah atau 

masyarkat akan mendapat kepuasan atas pelayanan bank tersebut. 
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2. Agent of Development 

Dalam hak ini tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur 

dana sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan ekonomi di 

sector riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat 

mempunyai keinginan untuk investasi, distribusi, komunikasi, 

barang dan jasa. Dengan semua kegunaan tersebut berkaitan 

dengan penggunaan uang, kelancaran kegiatan investasi, distribusi, 

dan   komunikasi adalah kegiatan pembangunan perekonomian 

masyarakat. 

3. Agent of Service 

Selain melakukan kegiatan penghimpun dana, bank juga 

memberikan penawaran jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank erat 

kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara 

umum. Jasa-jasa ini dapat berupa pengiriman uang, pemberian 

jaminan bank, jasa penitipan barang berharga dan lain-lain. 

Ketiga fungsi bank diatas diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian. 

Sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara 

keuangan saja (financial intermediary instruction). 

 

2.2. Tinjauan Mengenai Kredit 

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan, dalam bahasa 

latin kredit berarti “credere” artinya percaya. Maksud dari percaya dari si 
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pemberi kredit adalah ia percaya pada si pemberi kredit bahwa kredit yang 

disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi 

penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai 

kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu tertentu. (Kasmir, 

2008: 97). 

Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, mengemukakan 

definisi kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat di 

persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan untuk kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga”. 

Menurut Suhardjono (2003:11) bahwa “Kredit adalah penyediaan 

uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hak peminjam 

berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

jumlah bunga yang telah ditentukan”. 

Menurut Raymond (2003:13) bahwa “Kredit adalah hak untuk 

menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayran pada 

waktu diminta atau pada waktu yang akan dating”. 

Pendapat lain mengenai kredit yang dikemukakan oleh Komarudin 

(2004:15) yaitu “Kredit adalah kemampuan untuk melakukan suatu 

pembelian atau suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan 

dilakukan, ditangguhkan pada jangka waktu yang disepakati”. 



23 
 

 
 

Dari kutipan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kredit 

merupakan suatu kepercayataan untuk menyerahkan sejumlah uang kepada 

debitur dengan tujuan untuk memberikan fasilitas jaminan yang akan 

menimbulkan kewajiban pinjaman. Adanya persetujuan atau kesepakatan 

antara kreditur dan debitur yang tertulis dalam suatu perjanjian pinjam-

meminjam dan suatu kewajiban pihak peminjam untuk melunasi hutang 

pokoknya, serta jangka waktu tertentu yang telah disepakati 

memungkinkan timbulnya suatu resiko karena kelalaian debitur. 

 

2.2.1. Tujuan dan Fungsi Kredit 

Kredit sebagai bagian yang mempunyai tujuan dan fungsi dalam 

kegiatan perekonomian. Tujuan dan fungsi kredit menurut Komarudin 

(2000:19) menyatakan bahwa: 

1) Kredit dapat melakukan arus alat tukar dan barang 

Sarana yang memberikan atas kredit dapat menunjang kelancaran 

berbagai transaksi yang timbul tanpa harus menyediakan terlebih 

dahulu dana, uang tunai yang diperlukan dengan demikian arus 

barang dan jasa dapat berlangsung. 

2) Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran 

Dengan adanya kredit maka akan timbul pemindah daya beli dari 

golongan yang memiliki pendapatan lebih besar ke golongan 

yang pendapatannya lebih rendah dengan cara menyalurkan dana 

tersebut dalam bentuk kredit untuk digunakan dalam 
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mengembangkan usahanya. Dengan demikian dana yang 

tersimpan tersebut dana yang efektif. 

3) Kredit dapat dijadikan alat pengendali harga 

Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah jumlah peredaran 

uang, maka peran kredit sebagai pengendali dapat ditentukan 

oleh kebijaksanaan dunia lembaga keuangan dalam pengetahuan 

kredit. Hal tersebut artinya apabila diperlukan peredaran uang, 

maka salah satu caranya adalah dengan mempermudah dan 

memperkecil atau mengurangi peredaran uang masyarakat 

dengan jalan membatasi pemberian kredit. 

4) Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru 

Dengan adanya kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru 

yang sangat membantu kelancaran usaha, misalnya melalui 

rekening giro, cek bilyet giro dan wesel. Maka kredit akan 

mampu meningkatkan peredaran uang kartal, memberikan atau 

mengeluarkan surat-surat berharga yang dapat dipertukarkan 

dengan barang atau jasa. 

5) Kredit dapat mengaktifkan faedah-faedah atau kegunaan potensi-

potensi yang ada 

Bantuan kredit mempunyai peranan yang penting dalam 

mendorong para pengusaha berproduksi atau mengembangkan 

usaha-usaha yang dimiliki, sehingga potensi tersebut dapat 
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dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan dana-dana yang 

diperoleh dari kredit. 

 

2.2.2. Jenis-jenis Kredit  

Kredit dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, tergantung 

pada jenis kegiatannya. Jenis-jenis kredit yang dapat diberikan bank 

mempunyai beraneka ragam. 

Kasmir (2008:103-106) mengemukakan secara 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/pabrik baru atau 

untuk keperluan rahabilitasi.  

b. Kredit modal kerja. Digunakan untuk keperluan meningkatkan 

produksi dalam operasionalnya. 

2) Dilihat dari segi tujuan kredit: 

a. Kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk peningkatan 

usaha atau produksi atau investasi. 

b. Kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi 

secara pribadi.  

c. Kredit perdagangan. Kredit yang digunakan untuk 

perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang 
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pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang 

dagangan tersebut. 

3) Dilihat dari segi jangka waktu: 

a. Kredit jangka pendek, merupakan 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. Jangka waktu kreditnya berkisar 

antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk 

investasi.  

c. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa 

pengembaliannya paling panjang yaitu 3 tahun sampai 5 tahun. 

4) Dilihat dari segi jaminan:  

a. Kredit dengan jaminan. Kredit yang diberikan dengan suatu 

jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud 

atau tidak berwujud atau jaminan orang.  

b. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa 

jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan 

dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau 

nama baik calon debitur selama ini.  

5) Dilihat dari segi sektor usaha:  

a. Kredit pertanian  

b. Kredit peternakan  

c. Kredit industri  
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d. Kredit pertambangan  

e. Kredit pendidikan  

f. Kredit profesi dan kredit perumahan 

 

2.2.3. Unusr-unsur Kredit 

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas 

kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian 

kepercayaan yang berarti suatu lembaga kredit yakin bahwa si penerima 

kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan 

jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati. Hal tersebut 

dikemukakan menurut Rachmat (2005:13). 

Menurut Kasmir (2008: 98-99) dalam pemberian suatu fasilitas 

kredit terdapat 5 unsur kredit, yaitu: 

1) Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa 

kredit yang di berikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-

benar di terima kembali di masa tertentu di masa datang. 

2) Kesepakatan, hal 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 yang dimana jangka waktu ini mencakup masa 

pengembalian kredit yang telah disepakati.  
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4) Risiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan 

menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya kredit atau kredit 

macet. 

5) Balas Jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit 

atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. 

 

2.2.4. Prinsip-prinsip dalam Pemberian Kredit 

Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk 

mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan 

analisis 5C dan 7P. (Kasmir, 2008:109-191).  

Adapun untuk analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut:   

1) Charakter (watak, krepibadian), merupakan suatu kewajiban 

bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan 

kredit benar-benar dapat dipercaya. 

2) Capacity (kemampuan), yaitu untuk melihat nasabah dalam 

kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan 

pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur kemampuannya 

dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. 

3) Capital (modal), untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, 

dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan 

menggunakan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, 

rentabilitas, dan ukuran lain. 
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4) Collateral (jaminan), merupakan jaminan yang diberikan calon 

nasabah baik yang bersifat fisik dan non fisik. 

5) Conditioan (kondisi).  Dalam menilai kredit hendaknya juga 

dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan 

datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha 

dari sektor yang ia jalankan. 

Sedangkan penilaian kredit dengan menggunakan metode analisis 7P 

adalah sebagai berikut: 

1) Personality (perseorangan), yaitu menilai nasabah dari segi 

kepribadiannya atau tingkah laku nasabah sehari-hari maupun 

masa lalunya.  

2) Party (golongan), yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam 

klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan 

loyalitas, modal dan karakternya.  

3) Purpose (tujuan), yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam 

mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.  

4) Prospect (kemungkinan), yaitu untuk menilai usaha nasabah di 

masa yang akan datang menguntungkan atau tidak 

menguntungkan.  

5) Payment (sumber pembayaran), merupakan ukuran bagaimana 

cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari 

sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.  
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6) Profitability (kemampuan mendapat keuntungan), untuk 

menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari 

laba.  

7) Protection (perlindungan), tujuannya adalah bagaimana menjaga 

agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. 

Menurut Rachmat (2001:141), prinsip yang harus dilaksanakan oleh 

suatu bank dalam rangka mempertimbangkan dalam pemberian kredit 

yaitu dengan prinsip 3R. Adapun prinsip 3R tersebut sebagai berikut: 

1) Return, merupakan suatu penilaian atas hasil yang akan dicapai 

setelah dibantu dengan kredit. 

2) Repayment. Bank harus menilai kemampuan suatu perusahaan 

untuk membayar kembali pinjamannya. 

3) Risk Bearing Ability. Bank harus mengetahui dan menilai 

bagaimana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung 

resiko kegagalan yang akan terjadi. 

 

2.2.5. Kolektabilitas Kredit 

Menurut Budisantoso, Totok dan Sigit (2006:118), mendefinisikan 

aktiva produktif adalah “Semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang 

dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai 

dengan fungsinya, sehingga kredit merupakan salah satu bentuk dari aktiva 

produktif”. 
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Kolektibilitas kredit merupakan penggolongan kredit berdasarkan 

ketegori tertentu guna kelancaran pembayaran kembali (angsuran) oleh 

debitur. Risiko pemberian kredit yang paling tidak disukai bank adalah 

apabila terjadi kredit bermasalah. Sehubungan dengan adanya risiko kredit 

bermasalah, maka bank membagi peringkat kreditnya kedalam beberapa 

kategori kolektibilitas sebagaimana yang telah ditentukan oleh Bank 

Indonesia. 

Bank Indonesia menggolongkan kolektibilitas kredit menjadi 5 yaitu: 

1) Kredit lancar. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila 

pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.  

2) Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK). Apabila terdapat 

tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang 

belum melampaui 90 hari.  

3) Kredit kurang lancar. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran 

pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.  

4) Kredit diragukan. Dikatakan dirahukan apabila terdapat 

tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bungan 

melampaui 180 hari.  

5) Kredit macet. Dikatakan kredit macet apabila terdapat 

tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang 

telah melampaui 270 hari. 
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2.2.6. Prosedur Pemberian Kredit 

Secara umum, prosedur pemberian kredit dapat dibedakan antara 

pinjaman perseorangan dan pinjaman oleh suatu badan hukum. Kemudian 

dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah konsumtif atau produktif. 

Menurut Saunders (2002:7), prosedur pemberian kredit adalah 

sebagai berikut: 

1) Pengajuan berkas-berkas 

Dalam hal ini, pemohon kredit mengajukan permohonan kredit 

yang dituangkan satu proposal kredit. Hendaknya berisi: 

a. Latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat 

perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, dan 

perkembangan perusahaan. 

b. Maksud dan tujuan kredit, apakah untuk memperbesar omset 

atau meningkatkan kapasitas produksi dengan membangun 

pabrik baru serta tujuan lainnya. 

c. Besarnya kredit dan jangka waktu kredit 

d. Cara pemohon mengembalikan kredit 

e. Jaminan kredit, untuk menutupi segala resiko jika terjadi 

kredit macet 

2) Penyelidikan berkas pinjaman 

Tujuannya adalah untuk mengetahui berkas yang diajukan sudah 

lengkap dan sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut 

bank lengkap, maka nasabah akan diminta untuk melengkapi 



33 
 

 
 

berkas pemohonan kredit tersebut hingga jangka waktu yang 

ditentukan. 

3) On the spot 

Merupakan tahapan prosedur pemberian kredit yang berupa 

kegiatan pemeriksaan ke lapangan untuk melihat prospek 

kegiatan usaha calon peminjam dan jaminan yang diberikan. 

4) Keputusan kredit 

Dalam hal ini adalah menentukan kredit akan diberikan atau 

ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya 

mencakup: 

a. Jumlah uang yang diterima 

b. Jangka waktu kredit 

c. Biaya-biaya yang harus dibayar 

5) Penandatanganan akad kredit 

Hal ini merupakan lanjutan dari diputuskannya kredit, maka 

sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu, nasabah 

menandatangani akad karena mengingat jaminan dengan hipotek 

dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. 

6) Realisasi kredit 

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat 

yang diperlukan dengan membuka rekening tabungan atau giro 

di bank yang bersangkutan. 

7) Penyaluran/penarikan kredit 
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Tahap akhir dari prosedur pemberian kredit adalah pencairan 

atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari 

pemberian kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap. 

 

2.3. Tinjauan Mengenai Kredit Bermasalah 

Pengertian kredit bermasalah adalah keadaan dimana nasabah sudah 

tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank 

seperti yang telah diperjanjikannya. (Kuncoro dan Suhardjono, 2000: 462).  

Kredit bermasalah dapat diartikan suatu keadaan kredit dimana debitur 

sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya 

kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi 

potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan 

mampu dilunasi debitur. 

Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Performing 

Loan yang mempunyai kelemahan yang apabila tidak diperbaiki dapat 

mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur untuk memenuhi 

kewajibannya tepat pada waktunya. Kredit-kredit jenis ini harus 

dimasukkan dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus sesuai ketentuan 

yang berlaku. Kredit ini memerlukan perhatian khusus pihak manajemen 

untuk segera menetapkan tindakan perbaikan agar tidak menjadi Non 

Performing Loan. 
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Performing Loan (PL) adalah rasio yang menggambarkan tingkat 

prosentase tertentu antara total kredit lancar dan kredit dalam perhatian 

khusus dibagi dengan total kredit yang diberikan. 

Sedangkan Non Performing Loan (NPL) adalah rasio yang 

menggambarkan tingkat prosentase tertentu total kredit bermasalah (kredit 

kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet) dengan total kredit yang 

diberikan. 

 

2.3.1. Kredit Macet 

Menurut Siamat (2002:220), kredit macet adalah “Kredit yang 

mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur 

kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur”. 

Sedangkan menurut Sutojo (2001:231), suatu kredit digolongkan ke 

dalam kredit macet apabila: 

1) Tidak dapat memenuhi kredit lancar, kredit kurang lancar, dan 

kredit diragukan atau dapat memenuhi kredit diragukan. Tetapi 

setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa pergolongan 

kredit diragukan belum terjadi pelunasan pinjaman atau usaha 

penyelamatan kredit. 

2) Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan 

telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau badan urusan 

piutang negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti 

rugi kepada perusahaan asuransi kredit. 
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3) Sejak krisis keuangan yang berlanjut dengan krisi ekonomi yang 

melanda Indonesia sejak tahun 1997, penyelesaian kredit bank-

bank di Indonesia ditangani oleh Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional (BPPN). 

 

2.3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet 

Munculnya kredit bermasalah atau kredit macet pada dasarnya tidak 

terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses analisis yang dapat 

disebabkan oleh pihak internal perbankan, internal nasabah, dana tau pihak 

eksternal. 

Menurut Abdullah (2004:96-97) menjelaskan beberapa indikasi akan 

terjadinya kredit bermasalah/kredit macet ditandai dengan hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Menurunnya jumlah uang kas yang dimiliki debitur 

2) Semakin lama masa perputaran piutang  

3) Meningkatnya jumlah persediaan  

4) Meningkatnya rasio hutang 

5) Menurunnya rasio likuiditas 

6) Menurunnya jumlah penjualan 

7) Penjualan meningkat tetapi laba menurun  

8) Terjadi selisih yang signifikan antara penjualan kotor dengan 

penjualan bersih 
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Menurut Kasmir (2008:126-127) mengemukakan penyebab kredit 

bermasalah terdiri dari dua unsur sebagai berikut: 

1) Dari pihak perbankan 

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang 

teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi 

sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis 

kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya 

dilakukan secara subyektif. 

2) Dari pihak nasabah 

Dari pihak nasabah kredit bermasalah atau kredit macet 

diakibatkan dua hal, yaitu:  

a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja 

untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada 

bank.  

b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya, debitur mau 

membayar, tetapi tidak mampu. 

 

2.3.3. Penyelamatan Kredit Macet 

Kuncoro dan Suhardjono (2002:475-477) mengemukakan rencana 

tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan kredit 

bermasalah jika diperkirakan prospek usaha masih baik adalah dengan cara 

3R, yaitu: 
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1) Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat 

kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau 

jangka waktunya yang meliputi.: 

a. perubahan grace period 

b. perubahan jadwal pembayaran  

c. perubahan jangka waktu  

d. perubahan jumlah angsuran 

2) Persyaratan kembali (recoditioning), yaitu perubahan sebagian 

atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada 

perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau 

persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum 

saldo kredit, yang meliputi rescheduling dan atau:  

a. Perubahan bunga  

b. Perubahan cara perhitungan tingkat suku bunga  

c. Keringanan bunga/denda 

d. Perubahan/penggantian kepemilikan/pengurus  

e. Perubahan/penggantian nama dan atau status perusahaan 

f. Perubahan/penggantian nasabah  

g. Perubahan/penggantian agunan  

3) Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat 

kredit yang meliputi rescheduling, recoditioning dan atau:  

a. Penambahan dana bank  
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b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi 

pokok kredit baru. 

c. Perubahan jenis fasilitas kredit termasuk konversi pinjaman 

dalam valuta asing atau sebaliknya. 

d. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi 

penyertaan dalam perusahaan. 

 

2.3.4. Penyelesaian Kredit Macet 

Selanjutnya apabila usaha penyelamatan kredit dengan 3R tersebut 

tidak berhasil dilakukan, maka harus segera dilakukan upaya penyelesaian 

agar bank tidak mengalami kerugian dengan cara, antara lain (Sumber PT. 

Bank Pembangunan Derah Jawa Barat dan Banten): 

a. Penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan agunan di 

bawah tangan, yaitu penjualan jaminan/agunan yang dilakukan 

secara sukarela oleh nasabah, dimana biasanya mendapatkan 

harga yang lebih tinggi daripada likuidasi melalui lelang. 

b. Penyelesaian kredit bermasalah melalui cara lelang, yaitu 

penjualan agunan/jaminan melalui Parate Eksekusi yang melalui 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 


