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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

1.1 Pengertian, Jenis, dan Fungsi Bank 

1.1.1 Pengertian Bank 

Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga 

keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut pada 

masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Kata bank berasal 

dari bahasa italia yaitu banca yang artinya tempat penukaran uang. 

Sedangkan pengertian Bank menurut Undang – undang Nomor 14 

Tahun 1967, Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa – jasa dalam lalu 

lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan pengertian 

lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan di 

bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam 

masyarakat. Menurut Undang – undang No. 7 tahun 1992, Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan bank juga 

dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut 

Undang – undang No. 10 tahun 1998, bank merupakan badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
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simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak.  Bankan selalu berkaitan masalah dalam bidang 

keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 

tiga kegiatan utama yaitu : 

1. Menghimpun dana 

2. Menyalurkan dana 

3. Memberikan jasa bank lainnya 

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan 

pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa – jasa 

bank lainnya adalah hanyalah merupakan pendukung dari kedua 

kegiatan diatas. 

 2.1.2  Fungsi Bank 

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari 

masyarakat luas (Funding) dan menyalurkan dalam bentuk 

pinjaman atau kredit (Lending) untuk berbagai tujuan. Tetapi 

sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan lebih spesifik seperti yang 

diungkapkan oleh Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok 

Budi Santoso (2006), yaitu sebagai berikut : 

1. Agent of Trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalaha trust atau 

kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun 

penyaluran dana. 
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2. Agent of Development 

Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak 

lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. 

3. Agent of Service 

Selain menghimpun dana dan menyalurkan dana , bank juga 

memberikan penawaran jasa – jasa perbankan lainnya kepada 

masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang 

berharga, dll. 

2.1.3 Jenis – jenis dan ruang lingkup bank 

2.1.3.1 Jenis bank berdasarkan fungsinya 

a. Bank sentral 

Menurut UU No. 3 tahun 2004, 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 system 

pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan 

perbankan serta menjalanka fungsi lender of the 

resort. 

b. Bank Umum 

Pengertian bank umum menurut peraturan bank 

Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 
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berdasarkan prinsip syariah  dalam kegiatannya 

memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Jasa yang 

diberikan oleh bank umum bersifat umum artinya 

dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. 

c. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa lalu lintas 

pembayaran tetapi wilayah operasinya sangat 

terbatas di wilayah tertentu dan BPR tidak boleh 

mengikuti kliring atau terlibat dalam transaksi giral 

sehingga hanya boleh dilakukan dalam bentuk 

tabungan dan deposito. 

2.1.3.2 Dilihat dari segi kepemilikan 

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah 

siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini 

dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham 

yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat 

dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut. 

a. Bank Milik Pemerintah 

Bank pemerintah adalah bank dimana baik akta 

pendirian maupun modalnya dimiliki oleh 
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pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank 

dimiliki oleh pemerintah. Selain itu ada juga bank 

milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah 

tingkat I dan tingkat II masing – masing provinsi. 

b. Bank milik swasta nasional 

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta 

nasional serta akta pendiriannya didirikan oleh 

swasta, begitu pula pembagian keuntungan diambil 

oleh swasta. 

c. Bank asing 

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang 

ada di luar negeri baik milik pemerintah asing 

maupun swasta asing.Kepemilikannya oleh pihak 

luar negeri. 

d. Bank milik campuran 

Bank milik campuran merupakan bank yang 

kepemilikan sahamnya dimiliki olehpihak asing dan 

pihak swasta nasional.Dimana kepemilikian 

sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga 

Negara Indonesia. 
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2.1.3.3 Dilihat dari segi status 

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan 

pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank 

tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran 

kemampuan bank dalam melayani masyarakat. Dalam 

praktiknya jenis bank dilihat dari status dibagi menjadi dua 

jenis yaitu : 

a. Bank devisa 

Bank yang berstatus devisa atau bank devisa 

merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi 

ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata 

uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk 

menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank 

Indonesia setelah memenuhi semua persyaratan 

yang ditetapkan 

b. Bank non devisa 

Bank dengan status non devisa merupakan bank 

yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan 

transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. 

Jadi bank non devisa hanya melayani transaksi 

masih dalam batas - batas suatu Negara. 
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2.1.3.4 Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 

Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan 

sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. 

Jenis bank jika dilihat dari segi dalam menentukan terbagi 

dalam dua kelompok yaitu : 

a. Bank konvensional 

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia 

adalah bank yang berorientasi pada prinsip 

konvensional. Hal ini disebabkan tidak terlepas dari 

sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di 

Indonesia dibawa oleh Kolonial Belanda. Dalam 

mencari keuntungan dan menentukan harga kepada 

para nasabahnya, bank yang berdasarkan 

konvensional menggunakan dua metode, yaitu : 

1. Menetapkan Bungan sebagai harga jual baik 

untuk produk simpanan seperti giro, 

tabungan, maupun deposito. Demikian pula 

harga beli untuk produk pinjamannya 

(kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat 

suku bunga tertentu. Penetuan harga ini 

dikenal dengan istilah spread based 

2. Untuk jasa – jasa bank lainnya pihak 

perbankan konvensional menggunakan atau 
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menerapkan berbagai biaya – biaya dalam 

nominal atau persentase tertentu seperti 

biaya administrasi, biaya provisi dan lain 

sebagainya. System pengenaan biaya ini 

dikenal dengan istilah fee based 

b. Bank Syariah 

Bank syariah adalah bank yang beroprasi sesuai 

dengan prinsip – prinsip syariah islam maksudnya 

adalah bank yang dalam operasinya mengikuti 

ketentuan – ketentuan syariah islam, khususnya 

yang menyangkut tata cara bermuamalah secara 

islam. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan 

harga produknya sangat berbeda dengan bank 

konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah 

didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan 

nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis 

simpanan dan jangka waktunya yang akan 

menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang 

akan diterima penyimpan.dalam rangka 

menjalankan kegiatannya, bank syariah harus 

berlandaskan pada alquran dan hadits. Bank syariah 

mengharamkan penggunaan harga produknya 
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dengan bunga tertentu.Bagi bank syariah, bunga 

bank adalah riba. 

2.2  Pengertian, Unsur – unsur, Tujuan dan Fungsi serta Manfaat Kredit 

2.2.1 Pengertian Kredit 

Dalam bahasa sehari – hari kata kredit dapat diartikan memperoleh 

barang dengan membayar cicilan atau mengangsur di kemudian hari 

atau memperoleh pinjaman yang pembayarannya dilakukan pada 

kemudian sesuai dengan perjanjian.Menurut asal mulanya kata kredit 

berasal dari bahasa Yunani yaitu credere yang artinya adalah 

kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, 

berarti mereka memperoleh kepercayaan.Sementara itu bagi pemberi 

kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang 

yang dipinjamkan pasti kembali. Pengertian kredit berdasarkan UU 

No. 7/1992 tantang pokok – pokok perbankan adalah“ penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, 

imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”. Dari pengertian diatas 

dapat dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang 

nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk 

pembelian rumah atau mobil.Kemudian adanya kesepakatan antara 

kreditur dan debitur dengan sebuah perjanjian.Dalam perjanjian kredit 
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berisi hak dan kewajiban masing – masing, temasuk jangka waktu 

serta bunga yang ditetapkan bersama.Demikian pula dengan masalah 

sangsi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah 

dibuat bersama. 

2.2.2 Unsur – unsur Kredit  

Dalam suatu kredit terdapat unsur – unsur yang terkandung dalam 

pemberian kredit fasilitas kredit adalah sebagai berikut. 

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa 

prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau 

jasa akan benar – benar diterimanya kembali dalam jangka waktu 

tertentu dimasa yang akan dating. Kata kredit itu sendiri berasal 

dari bahasa yunani credere yang artinya adakah kepercayaan. Oleh 

karena itu tanpa kepercayaan, bank tidak akan memberikan kredit. 

b. Objek dari kredit yaitu uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu. 

c. Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian kredit 

dengan pembayaran yang akan diterima kembali oleh bank dimasa 

yang akan mendatang. 

d. Konsekuensi dari unsur waktu diatas melekat dalam suatu kredit 

adalah resiko, yaitu kemungkinan bank tidak dapat menagih 

kembali kredit yang diberikannya. Penyebabnya tidak ada satu 

orang pun yang dapat memastikan keadaan masa depan. Semakin 

lama kredit yang diberikan, semakin tinggi pula tingkat ketidak 
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pastian yang dihadapi oleh bank. Oleh karenanya, semakin tinggi 

pula resiko kredit yang harus ditanggung. 

 2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit 

Tujuan dari kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan yang 

beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat.Sedangkan 

kemampuan manusia mempunyai suatu batasan tertentu, memaksakan 

seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk 

pemenuhan hasrat dan cita – citanya guna peningkatan usaha dan 

peningkatan daya guna sesuatu barang atau jasa. 

Fungsi kredit secara umum adalah pemenuhan jasa untuk melayani 

kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan 

perdagangan produksi, jasa – jasa dan bahkan konsumsi yang 

kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan menaikkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

 2.2.4 Manfaat kredit 

Dalam prakteknya tentu ada manfaat yang dapat diambil dari kredit 

bank yang disalurkan.Manfaat kredit bank cukup banyak apabila 

dipandang dari berbagai pihak yang berkepentingan dan manfaat 

tersebut dapat dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung. 

Manfaat tersebut adalah : 

1. Manfaat kredit bagi debitur. 

a. Untuk meningkatkan usaha, debitur dapat menggunakan dana 

kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai factor 
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produksi maupun peningkatan kemampuan sumber daya 

manusia. 

b. Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak 

untuk dibiayai. 

c. Terdapat berbagai tipe kredit yang disediakan oleh bank, 

sehingga calon debitur dapat memilih jenis kredit yang sesuai. 

d. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon 

debitur. 

2. Manfaat kredit bagi pemerintah atau Negara. 

a. Kredit bank dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor 

tertentu saja. Pertumbuhan ekonomi tersebut dibentuk melalui 

proses peningkatan kapasitas produksi. 

b. Kredit bank dapat dijadikan alat pengendali moneter. Manakala 

uang yang beredar terlalu banyak sehingga berdampak pada 

inflasi, maka kredit bank harus dikurangi antara lain melalui 

kenaikan suku bunga dan atau pembatalan jumlah plafond 

kredit sehingga masyarakat enggan untuk meminjam kredit. 

c. Kredit bank dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. 

d. Secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan 

pendapatan Negara yang berasal dari pajak perusahaan yang 

berkembang dan tumbuh volume usahanya.  
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2.3 Jenis kredit 

2.3.1 Dilihat dari segi kegunaannya 

jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat 

penggunaan uang tersebut apakah digunakan untuk kegiatan utama 

atau hanya kegiatan tambahan. Jika dilihat dari segi kegunaannya 

terdapat dua jenis kredit yaitu : 

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.Kredit 

modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk 

mendukung kredit investasi yang sudah ada. 
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2.3.2 Dilihat dari segi tujuan kredit 

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit apakah 

bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan 

pribadi.Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut. 

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 

Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada 

pedagang dan digunakan untuk membeli aktivitas 

perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang 
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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. 

2.3.3 Dilihat dari segi jangka waktu 

Dilihat dari segi jangka waktu artinya lamanya masa 

pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai 

masa pelunasannya.Jenis kredit ini adalah sebagai berikut. 

a. kredit jangka pendek 

merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu 

tahun atau paling lama satu 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 satu tahun sampai 

dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk 

modal kerja. 

c. Kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. 

Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga 

tahun atau lima tahun. biasanya kredit ini untuk investasi 
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jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau 

manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit 

perumahan. 

2.3.4 Dilihat dari segi jaminan 

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian 

suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang 

atau surat – surat berharga minimal senilai kredit yang 

diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai 

berikut. 

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 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. 

2.4 Jaminan Kredit 
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Dalam menjalankan suatu usaha apa pun tentu mengandung suatu tingkat 

kerugian. Resiko ini dapat terjadi karena suatu musibah yang tidak dapat 

dielakkan seperti bencana alam, tetapi resiko yang paling fatal adalah 

nasabah yang mampu tetapi tidak mau membayar kewajibannya. Adanya 

resiko kerugian dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar 

semua kewajibannya baik untuk sementara waktu maupun selamanya 

harus segera diantisipasi oleh dunia perbankan karena akan dipastikan 

kredit tersebut macet atau tidak terbayar lagi. 

Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya dapat ditutupi 

dengan suatu jaminan kredit.Fungsi jaminan kredit adalah untuk 

melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit dimana 

nilai nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka bank akan aman. 

Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi 

kredit apabila kredit yang diberikan yang macet. Jaminan kredit juga akan 

melindungi bank dari nasabah yang nakal. Hal ini tidak sedikit nasabah 

yang mampu, tetapi tidak mau membayar kreditnya. Yang paling penting 

dalam jaminan kredit adalah mengikat nasabah untuk segera melunasi 

utang – utangnya 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, tetapi dengan berbagai pertimbangan yang matang. 

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon 

debitur adalah sebagai berikut. 
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a. Jaminan degan barang – barang seperti : 

1. Tanah 

2. Bangunan 

3. Kendaraan bermotor 

4. Mesin – mesin / peralatan 

5. Barang dagangan 

6. Tanaman/ kebun/ sawah 

7. Dan barang – barang berharga lainnya 

b. Jaminan surat berharga seperti ; 

1. Sertifikat saham 

2. Sertifikat obligasi 

3. Sertifikat tanah 

4. Sertifikat deposito 

5. Promes 

6. Wesel 

7. Dan surat berharga lainnya 

c. Jaminan orang atau perusahaan 

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada 

bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan.Apabila kredit tersebut 

macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang 

diminta pertanggungjawabannya atau menanggung resikonya. 

d. Jaminan asuransi 
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Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, 

terutama terhadap fisik objek kredi, seperti kendaraan, gedung dan 

lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran maka pihak 

asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut 

2.5 Prinsip – prinsip pemberian kredit 

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah 

merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat 

suatu musibah.Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan 

analisasecara mendalam sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk 

memperoleh kredit.Fungsi jaminan hanya untuk berjaga – jaga apabila 

terjadi kredit macet, oleh karena itu dalam pemberian kreditnya bank harus 

memerhatikan prinsip kredit yang benar.Artinya disini adalah suatu bank 

sebelum memberikan kredit maka bank harus merasa yakin dahulu bahwa 

kredit tersebut dapat benar – benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh 

dari penilain kredit sebelum kredit tersebut disalurkan dengan cara 

menggunakan prinsip kredit untuk mendapatkan keyakinan mengenai 

nasabahnya. 

Pada umumnya dalam suatu bank sebelum memberikan kredit 

kepada nasabahnya ada beberapa prinsip penilain kredit yang sering 

dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan. 

 Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C adalah sebagai berikut: 

a. Character 
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Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang. Tujuannya 

adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak 

dari orang – orang yang akan diberikan kredit benar – benar dapat 

dipercaya. Salah satu keberhasilan dalam pemberian kredit sangat 

tergantung pada tingkat kejujuran maupun itikad baik dari 

debitur.Penilaian watak ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit, 

karena dari pihak debitur akan berusaha untuk selalu terkesan baik. 

Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian watak diperlukan adanya 

suatu strategi, metode ataupun keahlian dalam mengenali watak 

debitur sehingga dapat memperoleh gambaran yang 

sesungguhnya.Dengan demikian tidak akan terjadi kegagalan dalam 

pemberian kredit yang disebabkan karena kesalahan dalam melakukan 

penilaian terhadap watak debitur. 

b. Capacity 

Capacity merupakan analisis untuk melihat kemampuan calon nasabah 

dalam membayar kredit yang dihubungkan degan kemampuannya 

mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Kedua 

kemampuan tersebut saling berkaitan dan mendukung performance 

debitur, hal itu sebagai suatu penilaian kepada debitur mengenai 

kemampuan untuk membayar kewajiban–kewajibannya secara tepat 

waktu dari kegiatan usaha yang dijalankannya atau yang akan dibiayai 

dengan fasilitas kredit.  

c. Capital 
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Capital ini menyangkut modal yang dimiliki debitur. Semakin besar 

modal sendiri yang dimilikinya, maka semakin tangguh menghadapi 

kemungkinan resiko yang dihadapi di kemuadian hari. Bank biasanya 

tidak akan bersedia membiayai suatu usaha 100% yang artinya bahwa 

setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula 

menyediakan dana dari sumber lainnya yaitu modal sendiri. Sehingga 

kata lain dari capital adalah untuk mengetahui sumber – sumber 

pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai 

oleh bank. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana 

saja modal yang ada sekarang, termasuk prosentase modal yang akan 

digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berupa 

modal sendiri dan berap modal pinjaman. Jika calon nasabah tersebut 

adalah karyawan maka uang muka yang dibayarkan akan dianggap 

sebagai modal sendiri. 

d. Collateral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat 

fisik maupun nonfisik.Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang 

diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika 

terjadi suatu masalah jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan 

secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari 

resiko kerugian. Semakin besar jaminan itu mengcover kredit maka 

akan semakin aman dana bank itu. Jaminan tersebut akan dianggap 



32 
 

aman apabila jaminan tersebut dapat mengcover 120% dari total 

kreditnya. 

 

 

e. Condition 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi 

sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing – 

masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya 

pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu 

dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek 

usaha tersebut dimasa yang akan datang. Secara spesifik adalah 

kondisi makro yang mempengaruhi bisnis debitur.Apakah bisnis 

debitur sangat rentan dengan fluktuasi perekonomian atau relative 

tangguh menghadapi gejolak perekonomian. Pada kondisi 

perekonomian yang relative stabil akan mendorong pertumbuhan dunia 

usaha sehingga kerdit akan aman. Sebaliknya kondisi ekonomi yang 

buruk akan mendorong dunia bisnis kearah kebangkrutan. Untuk itu 

bank harus hati – hati dengan perusahaan yang sangat mudah 

terpengaruh dengan kondisi perekonomian. 

Sementara itu penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut. 

1. Personality 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya 

sehari – hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, 
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emosi, tingkah laku,dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu 

masalah. Personality hampir sama dengan character 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 mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. 

Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk 

pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan 

persyaratan lainnya. 

3. Porpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah daam mengambil kredit, 

termsauk jenis kredit yang diinginkan nasabah.Tujuan pengambilan 

kredit dapat bermcam – macam apakah untuk tujuan konsumtif, 

produktif atau perdagangan. 

4. Prospect 

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah 

menguntungakan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek 

atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit 

yang di biayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya bank yang rugi 

tetapi juga nasabah. 

5. Payment 
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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 leh sektor lainnya. 

 

6. Profitability 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari 

laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah 

akantetapsama 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. 

2.6 Kredit Pemilikian Rumah  

Housing Loan atau yang lebih dikenal dengan istilah KPR  

(Kredit Pemilikian Rumah) adalah pinjaman non-revolvin yang bertujuan 

untuk membeli rumah, pelunasan dilakukan dengan cicilan.Jangka waktu 

pinjaman bervariasi dari pinjaman jangka pendek sampai dengan pinjaman 

jangka panjang.Kredit Pemilikan Rumah ( KPR ) bersifat konsumtif 

karena fasilitas kredit ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan debitur 

dalam jangka waktu sampai dengan lima belas tahun. 
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Jangka waktu yang diberikan sesuai dengan kesanggupan 

debitur.Dalam menentukan besarnya angsuran setiap bulannya tidak 

diperkenankan seluruh penghasilan debitur digunakan untuk membayar 

angsuran, sebagian harus disisakan untuk kebutuhan sehari – hari. 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan kredit yang  banyak 

diminati masyarakat karena merupakan suatu kebutuhan yang penting 

untuk dipenuhi. Dengan proses dan bunga yang tidak terlalu tinggi maka 

masyarakat dapat memanfaatkan kredit tersebut. Hal ini yang menjadi 

alasan penulis untuk membahas tentang Kredit pemilikan Rumah (KPR). 

2.7 Perhitungan bunga kredit 

Kredit memiliki banyak jenisnya salah satunya adalah kredit 

konsumtif. Menurut Jopie Jusuf (2008) dalam buku panduan dasar untuk 

Account Officer, dalam menghitung bunga angsuran memiliki dua cara 

yaitu suku bunga flat dan suku bunga efektif. Dan ada dua macam system 

cicilan yaitu system cicilan in advance dan in arrear. 

2.7.1 Suku bunga 

a. Flat 

Suku bunga flat yaitu bunga pinjaman selalu dihitung dari 

pokok awal pinjaman, dengan demikian jumlah yang dibayar 

setiap bulannya adalah sama. 

Contoh soal 

Santika memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp 18.000.000 

jangka waktu kredit 1 tahun(12 bulan), bunga kredit dikenakan 
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sebesar 14% per tahun. Berapa jumlah angsuran perbulan yang 

dibayar Santika ? 

Diketahui : 

Pinjaman   = Rp 18.000.000 

Suku bunga = 14% 

Jawab : 

Rumus : 

a. Pokok pinjaman = Jumlah pinjaman  

     Jangka waktu 

= Rp 18.000.000 

12 

= Rp 1.500.000 

b. Suku bunga = bunga x jumlah pinjaman 

bulan 

     = 14% x Rp 18.000.000 

      12 

     = Rp 210.000 

Jadi jumlah angsuran dengan metode flat rate adalah : 

Pokok pinjaman + suku bunga  

Rp 1.500.000 + Rp210.000 = Rp 1.710.000 
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Tabel 2.1 

Perhitungan Angsuran PinjamanDengan Metode Flat rate 

Bulan Sisa pinjaman Angsuran pokok Bunga Jumlah Angsuran 

1 16.500.000 1.500.000 210.000 1.710.000 

2 15.000.000 1.500.000 210.000 1.710.000 

3 13.500.000 1.500.000 210.000 1.710.000 

4 12.000.000 1.500.000 210.000 1.710.000 

5 10.500.000 1.500.000 210.000 1.710.000 

6 9.000.000 1.500.000 210.000 1.710.000 

7 7.500.000 1.500.000 210.000 1.710.000 

8 6.000.000 1.500.000 210.000 1.710.000 

9 4.500.000 1.500.000 210.000 1.710.000 

10 3.000.000 1.500.000 210.000 1.710.000 

11 1.500.000 1.500.000 210.000 1.710.000 

12 0. 1.500.000 210.000 1.710.000 

Jumlah  1.500.000 2.520.000 20.520.000 

 

b. Efektif ( Anuitas ) 

Suku bunga efektif (anuitas) adalah bunga pinjaman selalu 

dihitung dari sisa pokok pinjaman.Dengan demikian jumlah 

bunga yang dibayar dari bulan ke bulan adalah berbeda 

(semakin kecil). Karena seiring dengan cicilan yang dilakukan 

sisa pokok pinjaman akan berkurang. 
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Contoh soal : 

Santika memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp 10.000.000 

jangka waktu kredit 1 tahun(12 bulan), bunga kredit dikenakan 

sebesar 33% per tahun. Berapa jumlah angsuran perbulan yang 

dibayar Santika ? 

Diketahui : 

Pokok pinjaman  = Rp 10.000.000 

Jangka waktu  = 1 tahun ( 12 bulan ) 

Suku bunga efektif = 33,00% 

Jawab : 

1. Hitung cicilan pokok yang harus dibayar debitur. 

Rumusnya adalah : 

Angsuran pokok  = Pokok Awal 

   Jumlah bulan 

Angsuran pokok  = 10.000.000 

   12 

= Rp 833.333 

2. Hitung angsuran bunga bulan yang bersangkutan dari sisa 

pokok pinjaman bulan sebelumnya. 

Angsuran bunga  = sisa pokok x rate 

     Bulan 

Bulan 1  = 10.000.000 x 33% 

    12 
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   = 275.000 

Bulan ke 2  = 9.166.667 x 33% 

    12 

   = 252.083 

Total angsuran bulan 1 = 833.000 + 275.000 

= Rp 1.108.333 

Tabel 2.2 

Perhitungan Angsuran PinjamanDengan Metode Anuitas Rate 

Bulan Sisa pinjaman Angsuran Pokok Bunga Jumlah angsuran 

1 10.000.000 833.333 275.000 1.108.333 

2 9.166.667 833.333 252.083 1.085.417 

3 8.333.333 833.333 229.167 1.062.500 

4 7.500.00 833.333 206.250 1.039.583 

5 5.833.333 833.333 183.333 1.016.667 

6 5.000.000 833.333 160.417 993.750 

7 4.166.667 833.333 137.500 970.833 

8 3.333.333 833.333 114.583 947.917 

9 2.500.000 833.333 91.667 925.000 

10 1.666.667 833.333 68.750 902.083 

11 833.333 833.333 45.833 879.167 

12 0 833.333 22.917 856.250 

Jumlah   1.787.500  

 


