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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Bank 

Ada beberapa pengertian ataupun definisi bank yaitu : 

1. Menurut Taswan dalam bukunya Manajemen Perbankan, Teori dan 

Aplikasi (2010 : 06), definisi dari bank adalah sebuah lembaga atau 

perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito 

tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana 

(surplus spending unit) kemudian menempatkannya kembali kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana (deficit spending unit) melalui 

penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan 

kesejahteraan rakyat banyak. 

2. Menurut UU No.10 Tahun 1998 (revisi UU No.14 Tahun 1992) 

bahwa yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya 

menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain 

dari pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) kemudian
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menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana 

(deficit spending unit) melalui penjualan jasa keuangan yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. 

 

2.2 Fungsi dan Usaha Bank 

Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan Bank 

Umum adalah “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yanag dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Menurut Dahlan Siamat 

dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan (2005 : 276) bank umum 

memiliki fungsi pokok sebagai berikut : 

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam 

kegiatan ekonomi, 

2. Menciptakan uang, 

3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, 

4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain. 

 

Sedangkan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum 

menurut UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 

10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut : 

1. Menghimpun dana dari masyarakat 

2. Memberikan kredit 
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3. Menerbitkan surat pengakuan hutang 

4. Membeli, menjual, atau menjamin surat-surat atas risiko sendiri 

maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 

5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabahnya. 

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan 

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana 

telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. 

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berhargadan melakukan 

perhitungan dengan atau antara pihak ketiga. 

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak (custodian). 

10. Melakukan penempatan dana dari menambah kepada nasabah lainnya 

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 

11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian 

dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan 

ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 

12. Melakukan kegiatan anjak piutang (factoring), kartu kredit, dan 

kegiatan wali amanat (trustee). 

13. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. 

14. Melakukan kegiatan lain, misalnya : kegiatan dalam valuta asing, 

melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang 
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keuangan seperti : sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, 

dan asuransi, dan melakukan penyertaan modal sementara untuk 

mengatasi akibat kegagalan kredit. 

15. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang. 

 

2.3 Jenis Bank 

1. Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, terdiri dari : 

a. Bank Umum 

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum melaksanakan 

seluruh fungsi perbankan yaitu menghimpun dana, menempatkan dana 

dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Dalam praktiknya, 

kegiatan usahanya juga ada yang murni berbasis bunga, murni 

berbasis syariah dan kombinasi antara konvensional (sistem bunga) 

dengan syariah. 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank ini seperti bank umum, 

namun wilayah operasinya sangat terbatas di wilayah tertentu 

misalnya kabupaten saja. BPR tidak dibolehkan mengikuti kliring atau 
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terlibat dalam transaksi giral. Dengan demikian penghimpunan dana 

hanya boleh dilakukan dalam bentuk tabungan dan deposito. 

Pelaksanaan kegiatan BPR ada yang berbasis bunga, berbasis syariah. 

 

2. Jenis bank dilihat dari fungsinya, ada beberapa yaitu : 

a. Bank komersial 

Yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima 

deposito dalam bentuk deposito lancer (giro) dan deposito berjangka 

dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. 

b. Bank Pembangunan 

Yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima 

deposito dalam bentuk deposito berjangka dan atau mengeluarkan 

kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang dan dalam 

usahanya terutama memberikan kredit jangka menengaj dan panjang 

di bidang pembangunan. Bank pembangunan di Indonesia terdiri dari 

Bank Pembangunan Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank 

Pembangunan Swasta dan Bank Pembangunan Koperasi. 

c. Bank Tabungan 

Yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima 

deposito dalam bentuk deposito tabungann dan dalam usahanya 

terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. Bank 

tabungan ini terdiri dari Bank Tabungan Negara, Bank Tabungan 

Swasta dan Bank Tabungan Koperasi. 
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3. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya : 

a. Bank Pemerintah Pusat 

Yaitu bank-bank komersial, bank tabungan atau bank pembangunan 

yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah pusat. 

b. Bank Pemerintah Daerah 

Yaitu bank-bank komersial, bank tabungan atau bank pembangunan 

yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah daerah. 

c. Bank Swasta Nasional 

Yaitu bank yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia. 

d. Bank Swasta Asing 

Yaitu bank yang mayoritas kepemilikanna dimikili oleh pihak asing. 

e. Bank Swasta Campuran 

Yaitu bank yang dimiliki oleh swasta domestic dan swasta asing. 

 

4. Jenis bank berdasarkan kegiatan devisa : 

a. Bank Devisa 

Yaitu bank yang memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk menjual, 

membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas 

pembayaran dengan luar negeri. Contoh: Bank Mandiri, Bank BNI, 

dan Bank BCA. 

b. Bank Non Devisa 
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Yaitu bank yang tidak memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk 

menjual, memberli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakkan 

lalu lintas pembayaran dengan luar negeri. Contoh: Bank BPD 

tertentu. 

 

5. Jenis bank berdasarkan dominasi pangsa pasarnya : 

a. Retail Banking 

Bank yang dalam kegiatannya mayoritas melayani perorangan, usaha 

kecil dan koperasi. Contoh Retail banking: BCA, BRI dan sebagainya. 

b. Wholesale Banking 

Yaitu bank yang mengandalkan nasabah besar atau nasabah korporasi. 

Contoh Bank BNI sebelum krisis 1997 mayoritas kredit diberikan 

kepada konglomerat. 

 

2.4 Pengertian Kredit 

Menurut Taswan dalam bukunya Manajemen Perbankan Edisi 

kedua (2008 : 309) Kredit berasal dari kata credere atau creditum. Credere 

dari bahasa Yunani yang berarti kepercayaan, sementara creditum dari 

bahasa latin yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Arti kata tersebut 

memiliki implikasi bahwa setiap kegiatan perkreditan harus dilandasi 

kepercayaan. Tanpa kepercayaan maka tidak akan terjadi pemberian kredit 

atau sebaliknya tidak ada calon nasabah menyepakati kredit, sebab 

pemberian kredit oleh bank mempunyai nilai ekonomi kepada perorangan 
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atau badan usaha. Nilai ekonomi yang akan diperoleh nasabah debitur dan 

kreditur (bank) harus disepakati sejak awal (ada komitmen) tanpa 

merugikan salah satu pihak. Nilai ekonomi atas kredit yang sama akan 

dikembalikan kepada kreditur setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kesepakatan tersebut. 

Pengertian kredit yang telah kaprah (umum) digunakan di 

Indonesia adalah menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan (revisi 

UU No.14 tahun 1992) yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, 

peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan.  

 

2.5 Unsur kredit 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit 

menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2010 : 76) adalah 

sebagai berikut :  

1) Kepercayaan 

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan 

benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. 

Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah 

dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern 
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maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu 

dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit. 

 

2) Kesepakatan 

Yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. 

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. 

 

3) Jangka Waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka 

waktu inii 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 tak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu 

kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini 

menjadi tanggungan baik, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang 

lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. 
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5) Balas Jasa 

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut 

yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan 

biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan 

bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan 

dengan bagi hasil. 

 

2.6 Tujuan dan Fungsi Kredit 

2.6.1 Tujuan Kredit 

Tujuan dari kredit antara lain : 

1) Mendapatkan keuntungan 

Bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan 

biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 

2) Membantu usaha nasabah 

Dana investasi maupun dana untuk modal kerja, maka pihak 

debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. 

3) Membantu pemerintah 

Semakin banyak kredit yang disalurkan berarti adanya 

peningkatan pembangunan diberbagai sektor. 

 

2.6.2 Fungsi Kredit 

Adapun fungsi-fungsi kredit dalam garis besarnya, antara lain : 

1) Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang. 
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2) Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang. 

3) Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

4) Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi. 

5) Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. 

6) Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. 

7) Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional. 

 

2.7 Prinsip – Prinsip Kredit 5C 7P 

Sebelum fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin 

terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali, 

keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit 

disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai 

prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. 

Ada beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu 

dengan analisis 5C, analisis 7C dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini, 5C 

dan 7P memiliki persamaan, yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C 

dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan di dalam prinsip 7P di samping 

lebih rinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C (Kasmir 2012:101). 

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C kredit sebagai berikut : 

1. Character 

Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini 

calon debitur. Analisis dari watak peminjam sangat penting untuk 

diperhatikan. Hal ini karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan 



24 

 

 

 

kepada peminjam sehingga peminjam haruslah pihak yang benar-benar 

dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman. 

Keyakinan ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun bersifat 

pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang diantaranya; keadaan 

keluarga, hobi dan social standingnya. Orang yang  berkharakter baik 

akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara. 

2. Capacity 

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang 

dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis secara 

kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan semakin 

banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya 

untuk membayar kredit. 

3. Capital 

Biasanya bank tidak bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya 

setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula 

menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata 

lain, capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang 

dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. 

4. Collateral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat 

fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang 

diberikan. Jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat 
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mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko 

kerugian. 

5. Condition 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang 

dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam 

kondisi perkenonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit 

untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi 

diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa 

yang akan datang. 
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Sementara itu, penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 

2012:103) : 

1. Personality 

Yaitu melihat nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya 

sehari-hari maupun masa lalunya. Personality mencakup sikap, emosi, 

tingkah laku dan tindakan dalam menghadapi suatu masalah. Personality 

hampir sama dengan character dari 5C. 

2. Party 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau 

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta 

karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu 

dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda pula. 

3. Purpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, 

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan 

kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan konsumtif, produktif atau 

perdagangan. 

4. Prospect 

Yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah 

menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau 

sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatau fasilitas kredit yang 

dibiayai tanpa mempunya prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi 

juga nasabah. 
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5. Payment 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang 

telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit 

yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan 

semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat 

ditutupi oleh sektor lainnya. 

6. Profitability 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 

Profitability diukur dari period eke periode apakah akan tetap sama atau 

akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan 

diperolehnya dari bank. 

7. Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, 

tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan 

barang atau orang atau jaminan asuransi. 

 

2.8 Manfaat Kredit 

Kredit juga memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut : 

1) Bagi Debitur 

a. Meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai faktor produksi. 

b. Kredit bank relatif mudah diperoleh bila usaha debitur layak 

dibiayai. 
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c. Dengan jumlah yang banyak, memudahkan calon debitur memilih 

bank yang cocok dengan usahanya. 

d. Bermacam-macam jenis kredit dapat disesuaikan calon debitur. 

e. Rahasia keuangan debitur terlindungi. 

2) Bagi Bank 

a. Bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diterima dari debitur. 

b. Dengan adanya bunga kredit diharapkan rentabilitas bank akan 

membaik dan perolehan laba meningkat. 

c. Dengan pemberian kredit akan membantu dalam memasarkan 

produk atau jasa perbankan lainnya. 

d. Pemberian kredit untuk merebut pangsa pasar dalam industri 

perbankan. 

e. Pemberian kredit untuk mempertahankan dan menggembangkan 

usaha bank. 

3) Bagi Pemerintah 

a. Alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara umum. 

b. Alat untuk megendalikan kegiatan moneter. 

c. Alat untuk menciptakan lapangan usaha. 

d. Meningkatkan pendapatan negara. 

e. Menciptakan dan memperluas pasar. 

4) Bagi Masyarakat 

a. Mendoorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi. 

b. Mengirangi tingkat pengangguran. 
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c. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 

d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uangnya 

di bank. 

 

2.9 Jenis - Jenis Kredit 

Ada beberapa jenis kredit yang dikemukakan oleh Kasmir dalam bukunya 

Manajemen Perbankan (2010 : 76), diantaranya: 

1) Dilihat Dari Segi Kegunaan 

a. Kredit Investasi 

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya 

digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun 

proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. contoh kredit 

investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-

mesin. masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih 

lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar. 

b. Kredit Modal Kerja 

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam operasionalnya. sebagai contoh kredit 

modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji 

pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses 

produksi perusahaan. 
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2) Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit 

a. Kredit Produktif 

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau 

investasi. kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. 

sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya 

akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan 

produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang 

atau kredit industri akan menghasilkan barang industri. 

b. Kredit Konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. dalam kredit 

ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena 

memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan 

usaha. sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, 

kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya. 

c. Kredit Perdagangan 

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan 

untuk membeli aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli 

barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan 

barang dagangan tersebut. kredit ini sering diberikan kepada suplier 

atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah 

besar. contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor. 
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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. contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan 

ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija. 

b. Kredit Jangka Menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun 

dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. sebagai 

contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing. 

c. kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit 

jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. 

biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan 

karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti 

kredit perumahan. 

 

4) Dilihat Dari Segi Jaminan 

a. Kredit Dengan Jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. jaminan 

tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau 

jaminan orang. artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi 
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minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus 

melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur. 

b. Kredit Tanpa Jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang 

tertentu. kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, 

karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama 

berhubungan dengan bank atau pihak lain. 

 

5) Dilihat Dari Segi Sektor Usaha 

a. Kredit Pertanian 

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau 

pertanian. sektor utama pertanian dapat berupa jangka pendek atau 

jangka panjang. 

b. Kredit Peternakan 

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. untuk jangka pendek misalnya 

peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi. 

c. Kredit Industri 

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik 

industri kecil, industri menengah atau industri besar. 
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d. Kredit Pertambangan 

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha 

tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti 

tambang emas, minyak atau timah. 

e. Kredit Pendidikan 

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana 

pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. 

f. Kredit Profesi 

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional 

seperti, dosen, dokter atau pengacara. 

g. Kredit Perumahan 

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian 

perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang. 

 

2.10 Jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit 

Bunga adalah biaya yang harus dibayai atas pinjaman yang 

diterima dan imbalan atas investasinya. Setiap nasabah yang memperoleh 

fasilitas kredit dari bank akan dikenakan kewajiban kembali. Pembayaran 

kewajiban tersebut dilakukan setiap periode apakah mingguan atau bulanan. 

Pembayaran ini lebih dikenal dengan nama angsuran. Dalam  setiap 

angsuran yang dibayar oleh nasabah sudah termasuk pokok pinjaman 

ditambah bunga yang harus dibayar. Jumlah angsuran yang dibayar setiap 
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periode berbeda tergantung dari jenis pembebanan suku bunga yang 

dilakukan oleh bank. 

Pembebanan jenis suku bunga oleh bank adalah dengan 

memperhatikan jenis kredit yang dibiayai, kemudian juga yang menjadi 

pertimbangan oleh Bank dalam menentukan pembebanan suku bunga adalah 

tingkat resiko dari masing-masinga jenis kredit. 

Tedapat 3 jenis model pembebanan suku bunga yang sering 

dilakukan oleh Bank. Adapun jenis suku bunga yang dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

1. Flate Rate 

Flate Rate merupakan perhitungan suku bunga yang tetap setiap 

periode, sehingga jumlah angsuran (cicilan) setiap periode pun tetap 

sampai pinjaman tersebut lunas. Perhitungan jenis suku bunga model 

ini adalah dengan mengalikan % bunga per periode dikali dengan 

pinjaman. 

2. Sliding Rate 

Sliding Rate merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan 

dengan mengalikan % tase suku bunga per periode dengan sisa 

pinjaman, sehingga jumlah suku bunga yang dibayar debitur semakin 

menurun, akibatnya angsuran yang dibayarpun menurun jumlahnya. 

3. Floating Rate 

Floating Rate merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan 

sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan. 
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Dalam perhitungan model ini suku bunga dapat naik, turun atau tetap 

setiap periodenya. Begitu pula dengan jumlah angsuran yang dibayar 

sangat tergantung dari suku bunga pada bulan yang bersangkutan. 

 

Contoh : 

PT Marindo memperoleh  fasilitas kredit dari Bank BTN senilai Rp 

18.000.000,- jangka waktu kredit adalah 1 tahun (12 bulan), bunga kredit 

dikenakan sebesar 14% per tahun. Disamping itu PT Marindo juga 

dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 360.000,- dan biaya provisi dan 

komisi 1%. 

1. Angsuran per bulan yang harus dibayar oleh PT.Marindo jika Bank BTN 

menggunakan metode Flate Rate. 

2. Jika menggunakan metode Sliding Rate. 

3. Jika menggunakan metode Floating Rate dengan asumsi tingkat suku 

bunga sebagai berikut: 

Bulan 1 s/d bulan ke-4 suku bunga 14% 

Bulan 5 s/d bulan ke-8 suku bunga 16% 

Bulan 9 s/d bulan ke-12 suku bunga 15% 

 

Perhitungan : 

1. Menghitung jumlah suku bunga dengan metode flate rate maka terlebih 

dahulu perlu dihitung jumlah pokok pinjaman yang harus dibayar oleh 

PT.Marindo. 
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a. Pokok Pinjaman = Jumlah Pinjaman : Jumlah Angsuran 

= Rp 18.000.000,- : 12 

= Rp 1.500.000,- 

b. Suku bunga        = % x pinjaman : tahun 

= 14% x Rp 18.000.000,- : 12 

= Rp 210.000,- 

Jadi angsuran dengan metode flate rate adalah : 

Pokok Pinjaman  Rp 1.500.000,- 

Suku Bunga   Rp    210.000,- 

Jumlah Angsuran Perbulan Rp 1.710.000,- 

 

2. Dengan metode sliding rate pokok pinjaman (PP) tetap sama dan yang 

berbeda adalah perhitungan suku bunganya sebagai berikut: 

a. Pokok Pinjaman = Jumlah Pinjaman : Jumlah Angsuran 

= Rp 18.000.000,- : 12 = Rp 1.500.000,- 

b. Untuk suku bunga dihitung dengan menggunakan sisa pinjaman 

seperti berikut ini : 

Bulan ke-1 

Bunga = 14% x Rp 18.000.000,- : 12 x 1 = Rp    210.000,- 

Pokok Pinjaman     = Rp 1.500.000,- 

Jumlah Angsuran Bulan Ke-1 Adalah  = Rp 1.710.000,- 

Bulan ke-2 

Bunga = 14% x Rp 16.500.000,- : 12 x 1 = Rp    192.000,- 
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Pokok Pinjaman     = Rp 1.500.000,- 

Jumlah Angsuran Bulan Ke-2 Adalah  = Rp 1.692.000,- 

Dan seterusnya sampai bulan ke-12 dengan menghitung sisa 

pinjaman setelah diangsur. 

 

3. Dengan menggunakan metode floating rate pokok pinjaman tetap sama 

yang berbeda adalah perhitungan suku bunganya sebagai berikut : 

a. Pokok Pinjaman = Jumlah Pinjaman : Jumlah Angsuran 

= Rp 18.000.000,- : 12 = Rp 1.500.000,- 

b. Untuk suku bunga dihitung dengan menggunakan sisa pinjaman 

sebagai berikut : 

Bulan ke-1 = 14% x Rp 18.000.000,- : 12 x 1 = Rp   210.000,- 

Pokok pinjaman     = Rp 1.500.000,- 

Jumlah angsuran bulan ke-1   = Rp 1.710.000,- 

Bulan ke-6 = 16% x Rp 18.000.000,- : 12 x 1 = Rp    240.000,- 

Pokok pinjaman     = Rp 1.500.000,- 

Jumlah angsuran bulan ke-6   = Rp 1.740.000,- 

Begitu seterusnya yang membedakan hanya persentase bunga per 

bulan saja. 

 

2.11 Pengertian Kredit Usaha Rakyat 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada 

Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk 
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pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan 

untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh 

pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. 

Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% 

sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. 

Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K 

pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional. KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, 

Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri (BSM). 

 

2.12 Tujuan Penyaluran  Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan 

kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan 

pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih 

rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut : 

a. Mempercepat pengembangan sektor riil dan Pemberdayaan Usaha 

Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). 

b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkanUMKM & 

Koperasi kepada Lembaga Keuangan. 

c. Sebagai upaya penanggulangan atau pengentasan kemiskinandan 

perluasan kesempatan kerja. 
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2.13 Sasaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah 

dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster 

program sebelumnya. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut 

mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga 

keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Dilihat dari 

sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK (Usaha Mikro, 

Kecil, Menengah dan Koperasi). Sektor usaha yang diperbolehkan untuk 

memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif. 

1) Usaha Mikro 

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi criteria : memiliki kekayaan bersih 

paling banyak Rp.50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

300.000.000,-. 

2) Usaha Kecil 

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriterianya adalah 

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- s/d 

Rp.500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) 
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atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d 

Rp. 2.500.000.000,-. 

3) Usaha Menengah 

Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan Usaha Besar. Kriterianya adalah: memiliki kekayaan bersih 

lebih dari Rp. 500.000.000,-s/d Rp. 10.000.000.000,- ( tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan 

tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-. 

4) Koperasi 

Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau 

badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasar atas asas kekeluargaan. 

 

2.14 Syarat Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

UMKMK dapat mendapatkan KUR dari Bank Pelaksana dengan cara 

sebagai berikut : 

1) UMKMK mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank dengan 

melampiri dokumen seperti legalitas usaha, perizinan usaha, catatan 

keuangan dan sebagainya. 
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2) Bank mengevaluasi/analisa kelayakan usaha UMKMK berdasarkan 

permohonanUMKMK tersebut. 

3) Apabila menurut Bank usaha UMKMK layak maka Bank menyetujui 

permohonan KUR. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan 

kewenangan Bank. 

4) Bank dan UMKMK menandatangani Perjanjian Kredit atau 

Pembiayaan. 

5) UMKMK wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR 

kepadaBank sampai lunas. 

  

2.15 Syarat Diterima KUR bagi UMKMK 

Persyaratan umum untuk dapat menerima KUR bagi UMKMK adalah: 

1) Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau 

yang tidaksedang menerima Kredit Program dari Pemerintah. 

2) Diperbolehkan sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan 

Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan Kredit 

Konsumtif lainnya). 

3) Bagi UMKMK yang masih tercatat Sistem Informasi Debitur BI, tetapi 

yang sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan 

Lunas dari Bank sebelumnya; 

4) Untuk KUR Mikro, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan 

Sistem InformasiDebitur Bank Indonesia. Putusan pemberian KUR 
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sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana, sesuai dengan hasil 

analisa kelayakan usha calon debitur. 

 

2.16 Dokumen Legalitas dan Perizinan Saat Pengajuan KUR 

Dokumen legalitas dan perizinan yang minimal ada pada saat debitur 

mengajukan KUR kepada Bank antara lain : 

1) Identitas diri nasabah, seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, dll. 

2) Legalitas usaha, seperti akta pendirian, akta perubahan 

3) Perzinan usaha, seperti SIU, TDP, SK Domisili, dll 

4) Catatan pembukuan atau laporan keuangan 

5) Salinan bukti agunan 

 

2.17 Batas Maksimum Plafon KUR 

Plafon KUR yang dapat diperoleh UMKMK yaitu : 

a) KUR Mikro : KUR yang diberikan dengan plafon sampai dengan 

Rp.20.000.000,- dua puluh juta rupiah). 

b) KUR Ritel : KUR yang diberikan dengan plafon diatas Rp. 

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah). 

 

2.18 Jangka Waktu Fasilitas KUR 

Kepada debitur KUR dapat diberikan jangka waktu fasilitas KUR 

maksimal selama 3 tahun untuk modal kerja dan maksimal lima tahun untuk 
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investasi. Pemberian penambahan plafon dapat dilakukan tanpa menunggu 

pinjaman dilunasi, dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Debitur yang bersangkutan masih belum dapat dikategorikan bankable. 

2) Total pinjaman setelah penambahan tidak melebihi Rp 5.000.000,- 

untuk KUR Mikro atau tidak melebihi sebesar Rp 500.000.000,- (untuk 

KUR Ritel atau tidak melebihi Rp.1.000.000.000 untuk KUR yang 

diberikan kepada Lembaga Linkage dengan pola executing. 

3) Ketentuan lainnya, sesuai dengan ketentuan KUR Mikro atau KUR 

Ritel atau KUR melalui Lembaga Linkage. 

 

2.19 Suku Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Suku bunga KUR Mikro maksimal sebesar atau setara 22% efektif 

per tahun dan suku bunga KUR Ritel maksimal sebesar atau setara 14% 

efektif per tahun. 

 

2.20 Penetapan Agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

UMKMK tetap menyerahkan agunan kepada Bank berupa : 

1) Agunan Pokok yaitu kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai. 

2) Agunan Tambahan sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana, 

misalnya sertifikat tanah, BPKB mobil, dan lain sebagainya. 

 


