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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori Tentang Bank 

2.1.1 Pengertian Bank 

Terdapat banyak lembaga keuangan di Indonesia yang  mengelola dana 

masyarakat. Lembaga keuangan tersebut terdiri atas lembaga keuangan bank 

dan bukan bank. Lembaga Keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan 

yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan. 

Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran penting 

dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Kata bank berasal 

dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang. Bank dikatakan sebagai 

badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan 

kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta 

menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Kasmir (2014 : 14), mendefinisikan Bank adalah ”Lembaga keuangan 

yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa 

bank lainnya”. 

Menurut Taswan (2010:7), menyatakan bahwa: “Bank adalah lembaga 

yang berperan sebagai lembaga keuangan (financial intermediary) antara 

pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus spending unit) dengan
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mereka yang membutuhkan dana serta berfungsi untuk memperlancar lalu 

lintas pembayaran giral.” 

Menurut Joseph Sinkey (dalam Taswan (2010:6)), menyatakan bahwa 

yang dimaksud “bank adalah department store of finance yang menyediakan 

berbagai jasa keuangan.” 

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 

yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke 

masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu 

menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. 

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok 

bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. 

Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. 

2.1.2 Fungsi Bank 

Bank memiliki kegiatandalam mendukung kegiatan perekonomian dan 

keuangan. Bank memiliki tiga fungsi utama, menurut Kasmir (2014 : 4) tiga 

fungsi utama Bank antara lain, diantaranya : 
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1. Menghimpun Dana dari Masyarakat 

Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat 

yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan. Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan 

keamanan atas dana yang disimpannya, selain itu besaran imbalan atas dana 

yang disimpan juga menjadi kebutuhan bagi masyarakat. 

2. Menyalurkan Dana kepada Masyarakat 

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat 

yang membutuhkan dana. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang 

sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan dari 

dana yang disalurkan. 

3. Pelayanan Jasa Perbankan 

Selain dua fungsi sebelumnya, bank juga mempunyai fungsi untuk 

memberikan pelayanan jasa perbankan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Produk pelayanan jasa bank 

yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan aktivitas pendukung yang 

dapat diberikan oleh bank. Aktivitas pelayanan jasa tersebut, bank akan 

menerima pendapatan non bunga yang biasa disebut fee based income. 

2.1.3 Kegiatan Usaha Bank 

Menurut Kasmir (2003 : 30) kegiatan bank umum secara lengkap 

meliputi kegiatan sebagai berikut : 
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1. Kegiatan Funding 

 

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam rangka untuk 

meningkatkan simpanan masyarakat pada bank. Simpanan masyarakat 

terdiri dari : 

a. Simpanan Giro 

 

Giro adalah simpanan pihak ketiga atau dana yang dipercayakan 

oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan 

sarana perintah pembayaran lainnya yang sah atau dengan cara 

pemindah bukuan. 

b. Simpanan Tabungan 

 

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, 

tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro dan 

atau alat-alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

c. Simpanan Deposito 

Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah 

penyimpan dengan bank. Sarana atau alat untuk menarik uang yang 

disimpan di deposito tergantung dari jenis depositonya. Maksudnya 

setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga dalam 
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hal penarikan dana deposito juga berbeda, misalnya untuk deposito 

berjangka menggunakan bilyet deposito sedangkan untuk sertifikat 

deposito menggunakan sertifikat deposito (serdep). 

2. Kegiatan Lending 

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam rangka untuk 

meningkatkan penyaluran dana pada masyarakat dalam bentuk kredit atau 

pinjaman. Jenis kredit yang diberikan : 

a. Kredit Konsumer adalah kredit yang diberikan untuk keperluan 

konsumsi. Kredit ini sering disebut juga dengan personal loan. 

Contoh : kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit untuk 

pembelian kendaraan 

b. Kredit Modal Kerja adalah kredit yang bertujuan untuk membiayai 

kegiatan modal usaha sehari-hari. Misalnya untuk pembelian 

barang dagangan 

c. Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan untuk membiayai 

investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, 

pembelian mesin dan persiapan infrastruktur lainnya 

d. Bank Garansi merupakan pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh 

bank atas permintaan nasabah, guna menjamin resiko-resiko tertentu 

yang mungkin akan timbul apabila nasabah tidak dapat 

melaksanakan kewajiban anda dengan baik (wan prestasi) 
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3. Memberikan jasa-jasa lainnya (Services) antara lain: 

a. Menerima setoran-setoran seperti: 

1. Pembayaran pajak 

2. Pembayaran telepon 

3. Pembayaran air 

4. Pembayaran Listrik 

5. Pembayaran uang kuliah 

b. Melayani pembayaran–pembayaran seperti: 

1. Gaji/Pensiun/Honorarium 

2. Pembayaran Deviden 

3. Pembayaran Kupon 

4. Pembayaran bonus/hadiah 

c. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi: 

1. Penjamin emisi (Underwriter) 

2. Penanggung (Guarantor) 

3. Wali amanat (Trustee) 

4. Perantara perdagangan efek (pialang/broker) 

5. Pedagang efek (Dealer) 

6. Perusahaan pengelola dana (Invesment company) 

d. Transfer (Kiriman Uang) Merupakan jasa kiriman uang antarbank baik 

antarbank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang 

dapat untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri 
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e. Inkaso (Collection) merupakan jasa penagihan warkat antarbank yang 

berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-surat berharga 

lainnya yang baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar 

negeri 

f. Kliring (Clearing) merupakan jasa penarikan warkat (cek atau BG) 

yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota 

antarbank 

g. Safe Deposit Box merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-

surat atau benda berharga. Safe Deposit Box lebih dikenal dengan nama 

safe loket 

h. Bank Card merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat 

digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM 

i. Bank Notes merupakan kegiatan jual beli mata uang asing 

j. Bank Garansi merupakan jaminan yang diperikan pada nasabah dalam 

pembiayaan proyek tertentu 

k. Referensi bank merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank 

l. Bank Draft merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank 

m. Letterr of Credit (L/C) merupakan jasa yang diberikan dalam rangka 

mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor 

n. Cek Wisata (Travellers Cheque) Merupakan cek perjalanan yang biasa 

digunakan oleh para turis dab dibelanjakan di berbagai tempat 

pembelanjaan. 

o. Dan jasa lainnya 
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2.1.4 Jenis-Jenis Bank 

Adapun jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain: 

1. Menurut Undang-Undangg Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis 

perbankan menurut fungsinya terdiri dari: 

a. Bank umum 

b. Bank Pembangungan 

c. Bank Tabungan 

d. Bank Pasar 

e. Bank Desa 

f. Lumbung Desa 

g. Bank Pegawai 

h. dan bank lainnya 

2. dilihat dari segi kepemilikannya 

a. Bank milik pemerintah 

b. Bank milik swasta nasional 

c. Bank milik koperasi 

d. Bank milik asing 

e. Bank milik campuran 

3. Dilihat dari segi status 

a. Bank devisa 

b. Bank non devisa 
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4. Dilihat dari segi cara menentukan harga 

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah 

2.2 Landasan Teori Tentang Kredit 

Berikut ini adalah Landasan Teori Kredit yang menjelaskan tentang 

definisi atau pengertian tentang kredit, fungsi kredit, manfaat kredit, unsur-

unsur kredit, prinsip-prinsip pemberian kredit, dan jenis-jenis kredit. 

2.2.1 Pengertian Kredit 

Dalam sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang 

dengan membayar dengan cicilan atau angsuran di kemudian hari atau 

memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari 

dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. 

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan 

bahwa “kredit adalah penyediaan uang tagihan atau yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara Bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian 

hasil keuntungan”. 
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2.2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit 

Terdapat  beberapa tujuan kredit, menurut Kasmir (2008 : 105 ) tujuan 

pemberian kredit anatara lain: 

1. Mencari keuntungan 

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, 

hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima Bank sebagai 

balas jasa. 

2. Membantu usaha nasabah 

Tujuan selanjutnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan 

dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan 

dana tersebut maka pihak nasabah akan dapat mengembangkan dan 

memperluas usahanya. 

3. Membantu pemerintah 

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang, 

bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik 

mengingat semakin banyak kredit adanya penyaluran dana dalam rangka 

peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor rill. 

Disamping memiliki tujuan, pemberian fasilitas kredit juga memiliki 

fungsi antara lain: 

1. Meningkatkan daya guna uang 

Adanya kredit dapat meningkat kan daya guna. uang maksudnya jika 

uang hanya disimpan tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, 
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dengan diberikan kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk 

menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit. 

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke 

wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan 

memperoleh kredit maka  daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang 

dari daerah lainnya. 

3. Meningkatkan daya guna barang 

Kredit yang diberikan dapat digunakan oleh nasabah untuk mengolah 

barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat 

4. Meningkatkan peredaran barang 

Adanya kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari 

satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari 

satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah ataukredit dapat meningkatkan 

jumlah barang yang beredar. 

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi 

Memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi 

karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang 

yang diperlukan oleh masyarakat, kredit dapat membantu mengekspor 

barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa 

Negara. 
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6. Meningkatkan keinginan berusaha 

Bagi penerima kredit akan meningkatkan keinginan berusaha, 

terkhusus bagi nasabah yang memilki modal terbatas dengan memeperoleh 

kredit dapat memperbesar dan memperluas usahanya. 

7. Meningkatkan pemerataan pendapatan 

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik 

terutama dalam meningkatkan pendapatan. 

8. Meningkatkan hubungan Internasional 

Dalam hal pinjaman internasional, pemberian kredit oleh Negara lain 

akan meningkatkan kerjasama lainnya, sehingga tercipta perdamaian dunia. 

2.2.3 Manfaat Kredit 

Menurut Kasmir (2008 : 80)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. 

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. 
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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. Mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi. 

b. Mengurangi tingkat penganggaran. 

c. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 

d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uangnya di 

bank. 

2.2.4 Unsur-Unsur Kredit 

Menurut Kasmir (2008 : 83) Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam 

pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut : 
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1. Kepercayaan 

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang 

diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima 

kembali di masa tertentu di masa datang, kepercayaan ini diberikan oleh 

bank karena sebelum dana diberikan sudah dilakukan penelitian dan 

penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. 

2. Kesepakatan 

Di samping unsur kepercayaan di dalam kredit juga memiliki unsur 

kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kesepakatan ini dituangkan 

dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak 

dan kewajiban masing-masing. 

3. Jangka Waktu 

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, 

jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah 

disepakati. 

4. Risiko 

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian  

yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal 

mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, 

yaitu akibat terjadinya musibah. Penyebab tidak tertagih sebenarnya 

dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). 
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Semakin panjang jangka waktu kredit semakin besar risikonya kredit macet, 

demikian pula sebaliknya. 

2.2.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 

Menurut Kasmir (2008 : 101) ada beberapa prinsip-prinsip penilaian 

kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi 

kelayakan. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C kredit dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Character 

Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini 

calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank 

bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-

benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang nasabah, 

baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.  

2. Capacity (Capabality) 

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang 

dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta 

kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat 

kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkannya.  
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3. Capital 

Biasanya bank tidak akan 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, 

capitaladalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki 

nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. 

4. Colleteral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat 

fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang 

diberikan. Jaminan juga harus diteliti kebenarannya, sehingga jika terjadi 

suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat 

mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko 

kerugian 

5. Condition 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomis 

sekarang dan untuk 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 di 

masa yang akan datang. 
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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, emosi, 

tingkah laku, dan tindakan nasabah. Personality hampir sama dengan 

Character 5C. 

2. Party 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah 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. 

3. Purpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, 

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit 

dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau 

perdagangan. 

4. Prospect 

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah 

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau 

sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit dibiayai 
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tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga 

nasabah. 

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 periode ke 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 dikeluarkan oleh 

bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan 

barang atau jaminan asuransi. 

2.2.6 Jenis-Jenis Kredit 

Menurut Kasmir (2008 : 85) secara umum jenis-jenis kredit yang 

disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut : 
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1. Dilihat Dari Segi Kegunaan 

a. Kredit Investasi 

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan 

usaha atau membangun proyek/pabrik di mana masa pemakaiannya 

untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit 

ini adalah untuk kegiatan utama perusahaan.  

b. Kredit Modal Kerja 

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan 

produksi dalam operasionalnya. Kredit Modal Kerja merupakan kredit 

yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada. 

2. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit 

a. Kredit Produktif 

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau 

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasil barang atau jasa. Artinya, 

kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu 

baik berupa barang maupun jasa. 

b. Kredit Konsumtif 

Merupakan kredit yang digunakan dikonsumsi atau dipakai secara 

pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang 
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dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang 

atau badan usaha. 

c. Kredit Perdagangan 

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk 

kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan 

yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan 

tesebut. 

3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu 

a. Kredit jangka pendek 

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 

satu tahun atau paling lama satu tahundan biasanya digunakan untuk 

keperluan modal kerja.  

b. Kredit jangka menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan 

tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. 

c. Kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu 

di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk 

investasi jangka panjangseperti : perkebunan karet, kelapa sawit atau 

manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan 
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4. Dilihat Dari Segi Jaminan 

a. Kredit dengan jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. 

Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau barang tidak 

berwujud. 

b. Kredit tanpa jaminan 

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang tertentu. Kredit 

jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas 

calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan. 

5. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha 

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayaiuntuk sektor 

perkebunan atau pertanian rakyat. 

b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu 

yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit 

peternakan jangka panjang seperti kambing atau sapi. 

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik 

untuk industri kecil, menengah, atau besar. 

d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang 

dibiayainya, biasanyan dalam jangka panjang, seperti tambang emas, 

minyak, atau tambang timah. 
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e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun 

sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para 

mahasiswa yang sedang belajar. 

f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan profesional seperti, dosen, 

dokter, atau pengacara. 

g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau 

pembelian perumahan. 

h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.  


