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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Bank 

Perkembangan dunia perbankan yang sangat pesat membuat bank menjadi 

suatu kebutuhan bagi masyarakat. Oleh karena itu, istilah bank bukan merupakan 

istilah asing bagi masyarakat. Pada intinya bank dapat didefinisikan sebagai suatu 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang 

banyak.  

Frianto Pandia dalam bukunya Manajemen Dana Kesehatan Bank  (2012) 

menuliskan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan memberikan kredit 

dan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredara uang. Lalu menurut Kasmir 

dalam bukunya Dasar – Dasar Perbankan (2010:11) secara sederhana bank diartikan 

sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana 

masyarakat dan menyalurkan kembalai dana tersebut ke masyarakat serta memberikan 

jasa – jasa bank lainnya. 

Kemudian menurut Undang - Undang Perbankan No.7 tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No.10 tahun 1998 

Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan yaitu: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak”. 
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Dalam Undang Undang tersebut menjelaskan pengertian Bank sebagai 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa, yang kegiatan pokoknya mempunyai 3 

fungsi pokok, sebagai berikut: 

- Menerima penyimpanan dana masyarakat dalam berbagai bentuk 

- Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk 

mengembangkan usaha 

- Melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayran 

Dalam Negeri maupun Luar Negeri, serta berbagai jasa lainnya di bidang 

keuangan, diantaranya Inkaso transfer, traveler check, credit card, save 

deposit box, jual beli surat berharga, dan lain sebagainya. 

Menurut Taswan dalam bukunya “Manajemen Perbankan Konsep Teknik dan 

Aplikasi” (2010:6) menyatakan bahwa : 

“Bank adalah department store of finance yang menyediakan berbagai jasa 

keuangan.” 

Menurut Taswan dalam bukunya  “Manajemen Perbankan Konsep Teknik dan 

Aplikasi” (2010:6) juga berpendapat bahwa: 

“Bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan 

membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, 

mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam 

surat berharga.”  

 

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan 

lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari 

masyarakat baik berupa tabungan, giro, maupun deposito dan menyalurkannya 

kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa keuangan lainnya. 
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2.2 Fungsi bank 

Sebagaimana yang telah disinggung pada definisi dan/atau pengertian tentang 

bank, bahwa fungsi dan peranan bank secara umum adalah 3 (tiga ) perihal yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Penghimpun dana 

Secara garis besar, dana yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah bank untuk 

menjalanakan fungsinya sebagai penghimpun dana dalam bentuk 

simpanan antara lain bersumber dari : 

a) Mastarakat luas yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan 

produk simpanan berupa tabungan, deposito dan giro 

b) Lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa 

kredit likuiditas dan call money (dana yang sewaktu – waktu dapat 

ditarik oleh bank yang meminjam) 

c) Pemilik modal yang berupa setoran modal awal pendirian maupun 

pengembangan modal 

2. Penyalur dana 

Dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah bank kemudian disalurkan 

kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang 

memerlukan, seperti : pembelian surat-surat berharga, penyertaan,dan lain 

sebagainya.  

3. Pelayanan jasa keuangan 

Dalam mengemban tugas sebagai pelayan lalu lintas pembayaran uang, 

bank memerlukan berbagai aktifitas kegiatan lainnya, seperti pengiriman 

uang/transfer, inkaso, penagihan surat berharga/collection, cek wiasata, 

kartu kredit, BI-RTGS, SKNBI, ATM, e-banking dan pelayanan 
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perbankan lainnya. Dengan melaksanakan fungsi ini diharapkan bank 

dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat selain memperoleh sumber 

pendapatan berupa komisi, bunga atau bagi hasil. 

2.3 Pengertian Kredit dan Unsur Kredit 

Menurut Undang Undang No tahun 1998 pengertian kredit adalah  

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan denganitu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi uatangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

 

Kredit berasal dari Bahasa Yunani, credere, yang berarti kepercayaan. Dengan 

demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (atau 

penundaan pembayaran). Apabila orang mengatakan membeli secara kredit maka hal 

itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga. Kredit dapat berupa 

uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. 

Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian 

transaksi menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si 

pemberi kredit dan si penerima kredit antara kreditur dan debitur. Mereka menarik 

keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas 

didasarkan atas komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi di masa – 

masa mendatang. 

Dari uraian tersebur ditemukan sedikitnya ada 4 (empat) unsur kredit, yaitu 

kepercayaan,waktu, prestasi, dan resiko. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam 

pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2010 : 75), adalah sebagai berikut :  

1. Kepercayaan  

Adanya suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang akan 

diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali di masa yang akan 
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datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, 

sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah 

untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang 

disalurkan.  

2. Kesepakatan  

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 

Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah  

3. Jangka Waktu  

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, 

jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 

Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka 

waktu  

4. Balas Jasa  

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu 

keuntungan dalam jumlah tertentu. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya 

provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan 

utama bank. 

5. Resiko  

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu resiko kerugian 

yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal 

mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja 

yaitu akibat terjadinya musibah atau bencana alam. Semua resiko ini menjadi 

tanggungan bank. 
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2.4 Fungsi dan Jenis Kredit 

Fungsi kredit dewasa ini menurut H. Rachmat Firdaus dalam bukunya 

Manajemen Perkreditan (2008) adalah pemenuhan jasa melayani kebutuhan 

masyarakat (to serve the society) dalam rangka mendorong dan melancarkan 

perdagangan, produksi, jasa – jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada 

akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. 

Fungsi kredit menurut malayu S.P Hasibuan, dalam bukunya Dasar – Dasar 

Perbankan (2008) adalah : 

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan 

perekonomian. 

2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. 

3. Memperlancar arus barang dan arus uang. 

4. Meningkatkan hubungan internasional. 

5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada. 

6. Meningkatkan daya guna (utility) barang 

7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat 

8. Memperbesar modal kerja perusahaan 

9. Meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat 

10. Mengubah cara berfikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. 

Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan 

rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis – jenis kredit 

dapat dilihat dari berbagai segi antara lain: 

1. Dari segi lembaga pemberi – penerima kredit 

- Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau 

konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta 
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kepada dunia usaha guna membiayai sebagian kebutuhan permodalan dan 

atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian 

kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa. 

- Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bnak Sentral kepada 

bank – bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan 

sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Kredit ini 

dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugasnya 

sesuai ketentuan Pasal 29 UU Bank Sentral tahun 1968. 

- Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga 

pemerintah atau semi pemerintah. Misalnya BI memberiakan kredit 

langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan 

pangan. 

2. Dari segi tujuan kredit 

- Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau 

bank swasta kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsi 

pribadi 

- Kredit produktif, adalah kredit yang diberikan oleh bank untuk 

meningkatkan produktifitas masyarakat. Baik kredit investasi maupun 

kredit eksploitasi. 

- Kredit perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang 

untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang 

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang 

dagangan tersebut. 
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3. Dari segi jangka waktu 

- Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu 

kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunaan untuk 

keperluan modal kerja. 

- Kredit jangka menengah merupakan kredit yang memiliki jangka waktu 

berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini 

digunakan untuk melakukan investasi. 

- Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya 

paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk 

investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau 

maufaktur atau untuk kredit konsumtif seperti perumahan. 

4. Dari segi jaminan 

- Kredit dengan jaminan(secured loan), merupakan kredit yang diberikan 

dengan suatu jaminan yang dapat berbentuk barang berwujud atau tidak 

berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal 

senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah 

kredit yang diajukan calon debitur. 

- Kredit tanpa jaminan (unsecured loan), merupakan kredit yang diberikan 

tanpa jaminan barang. Kredit jenis ini diberikan dengan prospek usaha, 

character, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama 

berhubungan dengan bank atau pihak lain. 

5. Dari segi sektor usaha 

- Kredit pertanian, adalah kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau 

pertanian 

- Kredit peternakan, adalah kredit yang diberikan untuk sektor peternakan 
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- Kredit industry, adalah kredit yang diberikan untuk membiayai industry 

baik industry kecil, menengah, atau industry besar 

- Kredit pertambangan, adalah kredit yang diberikan untuk usaha tambang 

- Kredit pendidikan, adalah kredit yang diberikan untuk membangn sarana 

dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa. 

2.5 Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit 

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam setiap pemberian kredit diperlukan 

adanya pertimbangan serta kehati – hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur 

utama dalam kredit benar – benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat 

mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian kredit tepat pada waktunya 

sesuai perjanjian. 

Menurut Sutarno dalam bukunya Aspek – aspek Hukum Perkreditan Pada 

Bank (2009), prinsip – prinsip 5C pemberian kredit yaitu: 

1) Character (Watak/Kepribadian) 

Adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang watak dapat berupa baik 

dan jelek bahwa ada yang terletak diantara baik dan jelek. Watak 

merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko. Tidak mudah 

untuk menentukan watak seorang debitur apalagi debitur yang baru 

pertama kali mengajukan permohonan kredit. 

2) Capacity (kemampuan) 

Seorang debitur yang mempunyai watak baik selalu akan memikirkan 

mengenai pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. 

Untuk dapat memenuhikewajiban pembayaran debitur harus memiliki 

kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi jika 



23 
 

 
 

debitur perorangan atau pendapatan perusahaan bila debitur berbentuk 

badan usaha. 

3) Capital (modal)  

Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis 

sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya. 

Seorang yang akan mengajukan permohonan kredit baik untuk 

kepentingan produktif atau konsumtif harus memiliki modal.  

4) Conditional of economy (kondisi perekonomian) 

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu 

tertentu dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon. 

5) Collateral (jaminan atau agunan) 

Jaminan kredit harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna 

menjamin kepastian pelunasan hutang jika kemudian hari debitur tidak 

melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil 

pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jamina itu. 

Selanjutnya menurut Malayu S.P Hasibuan, dalam bukunya Dasar –Dasar 

Perbankan (2008), prinsip – prinsip 7P dalam pemberian kredit yaitu: 

1) Personality (kepribadian) 

Adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur dipergunakan 

sebagai dasar prtimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik 

maka kredit dapat diberikan dan sebaliknya. 

2) Perty (golongan) 

Adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan – golongan 

tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya dimana setiap 

klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 
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3) Purpose (tujuan) 

Adalah tujuan dari penggunaan kredit oleh calon debitur apakah untuk 

kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Jadi, analis kredit harus 

mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan 

diberikan. 

4) Prospect (kemungkinan) 

Adalah prospek perusahaan dimasa mendatang, apakah akan 

menguntungkan atau merugikan. Oleh karena itu analis kredit harus 

mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar 

pengembalian kredit menjadi lancar. 

5) Payment (pembayaran) 

Adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. 

Hal ini dapat diketahui jika analis kredit memperhitungkan kelancaran 

penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat diperkirakan 

kemampuannya untuk membayar kembali kredit. 

6) Profitability (kemampuan)  

Adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan 

laba. 

7) Protection (perlindungan) 

Bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. 

Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan 

asuransi. 
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2.6 Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi 

termasuk perjanjian bernama di luar KUH Perdata, meskipun perjanjian kredit tidak 

diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi dalam membuat perjanjian kredit 

tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam hukum 

perdata. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-

undang perbankan tidak mengenal istilah perjanjian kredit.Istilah perjanjian kredit 

ditemukan dalam instruksi Presidium Kabinet nomor 15/EK/10 tangaal 3 Oktober 

1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 

8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam 

memberikan kredit dalam bentuk apapun, Bank-bank wajib mempergunakan akad 

perjanjian kredit. 

 

Mariam Darus Badrulzaman, berpendapat bahwa “perjanjian kredit bank 

adalah perjanjian pendahuluan (vooroverenkomst) dari penyerahan uang.”Perjanjian 

pendahuluan merupakan hasil dari permufakatan antara pemberi dan penerima 

pinjaman mengenai hubungan antara keduanya (kreditor dan debitor). Penyerahan 

uangnya adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uangnya dilakukan, barulah 

ketentuan yang tertuang dalam model perjanjian kredit bank tersebut berlaku untuk 

kedua belah pihak. 

Menurut hukum perjanjian, kredit harus tertulis dan memenuhi syarat-syarat 

pasal 1320 KUH Perdata. Namun dari sudut pembuktian, perjanjian secara lisan sulit 

untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah 

sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya.  
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Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 

angka 11 Undang-Undang Perbankan. Dalam pasal itu disebutkan : “ Penyediaan 

uang atau tagihan berdasarkan persetujan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

Bank dengan pihak lain”. Dalam dunia modern yang komplek ini perjanjian lisan 

sudah tidak disarankan untuk digunakan karena perjanjian secara lisan sulit dijadikan 

sebagai alat pembuktian bila terjadi masalah di kemudian hari meskipun secara teori 

diperbolehkan.Perjanjian kredit merupakan ikatan atau alat bukti tertulis antara Bank 

dengan Debitor sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang 

mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian 

kredit. Dalam praktek Bank ada dua bentuk perjanjian kredit, yaitu : 

1) Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan 

Dinamakan akta di bawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan 

dandibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debit untuk 

disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank 

suda menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standard (standarform) 

yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara 

lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh Bank tersebut 

termasuk jenis akta di bawah tangan. Dalam rangka penandatanganan 

perjanjian kredit, formulir perjanjian kredit yang isinya sudah disiapkan Bank 

kemudian disodorkan kepadasetiap calon-calon debitor untuk diketahui dan 

dipahami mengenai syarat-sayarat dan ketentuan pemberian kredit tersebut. 

2) Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris yang dinamakan 

akta otentik atau akta notarial  

Perjanjian ini di siapkan dan di buat oleh seorang notaris namun dalam 

praktik semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan Bank kemudian 
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diberikan kepada Notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Memang 

notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan 

para pihak dalam bentuk akta notarial atau akta otentik. Perjanjian kredit yang 

dibuat dalam bentuk akta notarii atau akta otentik biasanya untuk pemberian 

kredit dalam jumlah yangbesar dengan jangka waktu menengah atau panjang, 

seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang 

diberkan lebih dari satu kreditor atau lebih dari satu bank).” 

2.7 Jaminan Kredit 

Menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2010:80), 

ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya dapat ditutupi dengan suatu 

jamina kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. 

Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, 

maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan untuk 

menutupi kredit yang macet.  

Jaminan kredit juga kan melindungi bank dari nasabah yang kurang baik. Hal 

ini disebabkan tidak sedikit nasabah yang mampu, tetapi tidak mau membayar 

kreditnya. Yang terpenting dalam jaminan kredit adalah mengikat nasabah untuk 

segera melunasi hutangnya. Nasabah akan terikat dengan bank mengingat jaminan 

kredit akan disita oleh bank apabila nasabah tidak mampu membayar. Untuk masalah- 

masalah khusus kredit dapat pula diberikan tanpa jaminan. Hal ini tentu dengan 

berbagai pertimbangan yang matang misalnya untuk jumlah yang kecil atau kredit 

sosial. 

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur 

adalah sebagai berikut: 



28 
 

 
 

1. Jaminan dengan barang – barang, seperti: 

a. Bangunan  

b. Kendaraan bermotor 

c. Mesin atau peralatan 

d. Kebun atau sawah 

e. Barang berharga lainnya 

2. Jaminan surat berharga, seperti : 

a. Sertifikat deposito 

b. Sertifikat saham 

c. Sertifikat tanah 

2.8 Kredit Bermasalah 

a) Pengertian, Penyebab dan Gejala Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak 

sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti 

yang telah diperjanjikan. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak 

debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit 

beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. 

Selanjutnya menurut Kasmir dalam bukunya Dasar –Dasar Perbankan 

(2010), dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur 

sebagai berikut: 

1) Dari pihak perbankan 

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti 

sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya 

atua mungkin salah melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi 
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akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan debitur sehingga 

dalam analisisnya dilakukan secara subyaktif dan akal – akalan. 

2) Dari pihak nasabah 

Dari pihak nasabah kemacetan kredit disebabkan oleh dua hal yaitu 

yang pertama adanya unsur kesengajaan. Dalam ha ini nasabah 

sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya meskipun 

sebenarnya nasabah mampu. Unsur yang kedua adalah unsur tidak 

sengaja. Artinya debitur berkeinginan membayar akan tetapi tidak 

mampu 

Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada kasus 

kredit bermasalah. Apabila gejala tersebut dapat terdeteksi dengan tepat dan 

ditangani secara professional sedini mungkin, ada harapan kredit yang 

bersangkutan dapat ditolong. Gejala – gejala yang muncul sebagai tanda akan 

terjadinya kredit bermasalah yaitu: 

- Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit 

- Penurunan kondisi keuangan perusahaan 

- Menurunnya sikap kooperatif debitur 

- Penurunan nilai jaminan yang disediakan 

- Problem keuangan atau pribadi 

b) Kolektibilitas kredit 

Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan 

penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank 

termasuk kredit performing loan (kredit tidak bermasalah) atau non 
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performing loan (kredit bermasalah) kualitas kredit dapat digolongkan sebagai 

berikut : 

TABEL 2.1 

DAFTAR KUALITAS KREDIT 

No Golongan Kriteria 

1.  Lancar  a. Industry atau kegiatan usaha 

memiliki potensi pertumbuhan 

yang baik 

b. Perolehan laba tinggi dan stabil 

c. Pembayaran angsuran pokok 

dan bunga tepat waktu  

d. Memiliki mutasi rekening yang 

aktif  

e. Bagian dari kredit yang dijamin 

dengan agunan tunai (cash 

colateral)  

f. Tidak ada tunggakan dan sesuai 

persyaratan kredit 

2.  Dalam Perhatian Khusus a. Industry atau kegiatan usaha 

memiliki potensi pertumbuhan 

yang terbatas 

b. Perolehan laba cukup lancar 

baik, namun memiliki potensi 

menurun. 

c. Terdapat tunggakan pembayaran 

angsuran pokok dan atau bunga 

sampai 90 hari (3 bulan) 

d. Jarang terjadi pelanggaran 

terhadap kontrak yang 

diperjanjikan  

e. Mutasi rekening relatif aktif  

f. Didukung dengan pinjaman baru  

 

3.  Kurang Lancar  a. Industri atau kegiatan usaha 

menunjukkan potensi 

pertumbuhan yang sangat 

terbatas atau tidak mengalami 

pertumbuhan. 

b. Perolehan laba rendah. 

c. Terdapat tunggakan pembayaran 

angsuran pokok dan atau bunga 

yang melampaui 90 hari s/d 180 

hari (6 bulan). 

d. Terjadi pelanggaran terhadap 

kontrak yang diperjanjikan lebih 

dari 90 hari  
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e. Mutasi rekening relatif rendah  

f. Terdapat indikasi masalah 

keuangan yang dihadapi debitur  

 

4.  Diragukan  a. Industry atau kegiatan usaha 

menurun. 

b. Laba sangat kecil dan negative. 

c. Kerugian operasional dibiayai 

dengan penjualan asset. 

d. Terdapat tunggakan pembayaran 

angsuran pokok dan atau bunga 

yang melampaui 180 hari s/d 

270 hari (9 bulan). 

e. Terjadi wan prestasi lebih dari 

180 hari  

f. Dokumen hukum yang lemah 

baik untuk perjanjian kredit 

maupun pengikatan jaminan  

 

5.  Macet  a. Kelangsungan usaha sangat 

diragukan, industry mengalami 

penurunan dan sulit untuk pulih 

kembali, kemungkinan besar 

kegiatan usaha akan terhenti. 

b. Mengalami kerugian yang besar. 

c. Terdapat tunggakan pembayaran 

angsuran pokok dan atau bunga 

yang melampaui 270 hari  

d. Debitur tidak mampu memenuhi 

seluruh kewajiban dan kegiatan 

usaha tidak dapat dipertahankan. 

e. Dari segi hukum dan kondisi 

pasar, jaminan tidak dapat 

dicairkan pada nilai yang wajar  

 

Sumber : http://www.belajar-asuransi.com/2010/08/kolektibilitas-kredit-perbankan-dan.html 

 Sutarno dalam bukunya Aspek – Aspek Perkredita Pada Bank (2009) kredit 

yang termasuk dalam kategori lancer dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai 

kredit yang performing loan, sedangkan kredit yang termasuk kategori kurang lancer, 

diragukan dan macet dinilai sebagai kredit non performing loan. Untuk menentukan 

suatu kualitas kredit termasuk lancer, dalam perhatian khusus, kurang lancar, 

diragukan, dan macet dapat dinilai dari tiga aspek yaitu: 

- Prospek usaha 
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- Kondisi keuangan dengan penekanan arus kas 

- Kemampuan membayar 

Perhitungan persentase tunggakan kredit dapat ditentukan dengan 

menggunakan rumus Non Performing Loan (NPL). Bank Indonesian menetapkan 

batas maksimum NPL sebesar 5%. Perhitungan Non Performing Loan (NPL) 

dirumuskan sebagai berikut :  

 

2.9 Penanggulangan Kredit Bermasalah 

a) Pencegahan kredit bermasalah 

Hal yang paling mendasar untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah atau 

kredit macet adalah setelah pencairan kredit dimana bila kredit diacairkan bukan 

berarti masalah selesai, sebalinya masalah akan dihadapi sampai lunasnya 

pemberian kredit tersebut. Oleh akrena itu calon debitur harus dimonitor agar 

dalam penggunaan uang tidak melenceng dari rencana semula sesuai dengan 

perjanjian kredit. Langkah – langkah yang praktis untuk mencegah timbulnya 

kredit bermasalah adalah : 

- Monitor atau kunjungi debitur pada periode tertentu atau secara teratur 

- Mengikuti prosedur pemberian kredit secara benar 

- Bila merasa ditekan oleh debitur maka serahkan pada petugas yang lain. 

- Jangan ragu – ragu untuk menolak permohonan kredit bila memang tidak 

layak untuk diberikan kredit 

- Melengkapi terlebih dahulu dokumen yang kurang sebelum kredit 

dicairkan 
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- Memantau perkembangan pembayran angsuran tiap bulan, bila terjadi 

keterlambatan segera dicari penyebabnya 

- Meminta laporan keuangan setiap 3 bulan sekali untuk debitur besar atau 

yang memiliki usaha. 

- Jangan mencairkan kredit dengan hanya melihat kecukupan besarnya 

jaminan. 

b) Penyelamatan kredit bermasalah 

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui 

perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat 

– syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat – syarat 

kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 

kredit tersebut. Menurut Lukman Dendawijaya dalam bukunya Manajemen 

Perbankan (2009) dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah pihak 

bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut: 

1. Rescheduling  

Merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk  menyelamatkan 

kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata 

pihak debitur (berdasrkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan 

account officer bank) tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam hal 

pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit. 

 Rescheduling adalah penjadwalan kembai sebagian atau seluruh 

kewajiban debitur. Dalam jadwal baru yang disepakati bersama, bisa 

berbentuk: 
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- Jadwal angsuran per triwulan diubah menjadi per semester atau jadwal 

angsuran bulanan diubah menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh 

pelunasan pokok pinjaman menjadi lebih panjang waktunya. 

- Besarnya angsuran pokok pinjaman diperkecil dengan jangka waktu 

angsuran yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara 

keseluruhan menjadi lebih lama. 

- Kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya tiap angsuran 

pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu 

pelunasan pokok kredit. 

2. Reconditioning 

Merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang 

diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi 

(persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan 

dituangkan dalam perjanjian kredit. Perubahan kondisi kredit dibuat 

dengan memperhatikan masalah – masalah yang dihadapi oleh debitur 

dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Persyaratan yang diubah 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

- Tingkat bunga kredit, misalnya dari 24% p.a diturunkan menjadi 21% p.a 

- Persyaratan untuk pencairan kredit 

- Jaminan kredit (agunan), beberapa jamina yang semula harus 

diberikan/diserahkan debitur kepada bank terpaksa tidak bisa terlaksana 

karena beberapa alasan. 

- Jenis serta besarnya beberapa fee yang harus dibayar debitur kepada bank. 
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- Manajemen proyek atau bisnis yang dibiayai bank berdasarkan analisis 

yang dilakukan bank maupun atas nasihat dari konsultan yang ditunjuk 

bank. 

- Kombinasi dari beberapa perubahan tersebut diatas. 

3. Restructuring  

Restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus 

dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang 

mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak 

seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai 

dengan kredit yang diperoleh dari bank. 

4. Eksekusi  

 Jika semua usaha penyelamatan seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya sudah dicoba, namun nasabah masih juga tidak mampu 

memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank 

melakukan eksekusi melalui berbagai cara, antara lain menyerahkan 

kewajiban kepada BUPN (Badan Urusan Piutang Negara) atau 

menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (perkara perdata). 
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Gambar 2.1 

Proses penanganan kredit bermasalah 

 

Sumber : internet (www.republika.co.id) 

 


