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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Bank 

2.1.1 Pengertian Bank 

Dalam sehari-hari bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan 

utamanya adalah menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Selain itu, 

bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat 

yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk 

menukar uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran. 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 

November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk bentuk 

lainnyadalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Aktivitas perbankan yang pertama adalah penghimpun dana dari 

masyarakat luas yang dikenal dengan istilah dunia perbankan adalah kegiatan 

funding. Pengumpulan dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara 

memasang berbagai strategi agar masyakarat mau menanamkan dananya dalam 

bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat seperti giro, 

tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka. 

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka 

oleh bank dana tersebut diputarkan kembali atau dijualkan kembali ke masyarakat
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dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending). Dalam 

pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) 

dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang 

berdasarkan prinsip syariah dapat disebut dengan bagi hasil atau penyertaan 

modal. 

2.1.2 Fungsi Bank 

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, diantara fungsi bank 

adalah sebagai barikut: 

1. Menghimpun dana yang bersumber dari: 

a. Dana milik bank berupa modal awal pendirian 

b. Dana berasal dari masyarakat 

c. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari 

pinjaman dana 

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat secara umum 

3. Menyediakan layanan-layanan yang berkaitan dengan keuangan 

Menurut Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso 

fungsi bank secara spesifikasi diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Agent of Trust, berarti suatu badan yang berlandaskan kepada sikap saling 

percaya, baik dalam menghimpun, maupun menyalurkan kembali kepada 

masyarakat.  

Mengingat bank adalah lembaga keuangan yang berkaitan dengan uang, 

begitu sensitifnya urusan ini maka dibutuhkan sikap saling percaya antara 
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penyimpan dana, penampung dana, maupun penerima dana agar semua 

pelaku dalam perbankan merasa aman dan saling menguntungkan. 

b. Agent of Development, berarti suatu badan yang menggerakkan dana untuk 

membangun dan memajukan perekonomian. Dengan bank menjalankan 

tugasnya sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat maka 

diharapkan roda perekonomian masyarakat meningkat.  

Mengingat bank menyediakan layanan investasi bagi masyarakat yang 

memiliki dana lebih, kemudian penyaluran dana bagi masyarakat yang 

membutuhkan dana untuk modal usaha. Jika semua tugas bank berjalan 

dengan baik maka tidak mustahil jika setiap elemen masyarakat mengalami 

kenaikan taraf hidup. 

c. Agent of Service, berarti suatu badan yang melayani masyarakat guna 

memobilisasi dana untuk membangun perekonomian masyarakat. Pelayanan 

yang diajukan kepada masyarakat berupa jasa-jasa keuangan yang berkaitan 

erat dengan roda perekonomian. 

2.1.3 Jenis-Jenis Bank 

Dalam pratik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis 

perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Perbedaan jenis 

perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi 

fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk 

yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan 

kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte 

pendiriannya. 
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Berikut adalah penjelasan lebih rinci dari berbagai segi, yakni: 

a. Dilihat dari Segi Fungsinya 

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis 

perbankan menurut fungsinya terdiri dari: 

a. Bank Umum 

b. Bank Pembangunan 

c. Bank Tabungan 

d. Bank Pasar 

e. Bank Pegawai 

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan 

ditegaskan lagi dengankeluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 

maka jenis perbankan tersebut terdiri dari: 

a. Bank Umum 

b. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) 

Dimana Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya 

menjadi Bank Umum sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan 

Bank Pegawai Menjadi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). 

b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang 

memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan 

penguasaan saham yang dimilki bank yang bersangkutan.Jenis bank dilihat 

dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Bank milik pemerintah 

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah 

sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. 

Contoh bank milik pemerintah antara lain: 

a. Bank Negara Indonesia 46 (BNI) 

b. Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

c. Bank Tabungan Negara (BTN) 

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah 

tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh: 

1. BPD DKI Jakarta 

2. BPD Jawa Barat 

3. BPD Jawa Tengah 

4. BPD Jawa Timur 

5. BPD Sumatera Utara 

6. BPD Sumatera Selatan 

7. BPD Sulawesi Selatan 

b. Bank milik swasta nasional 

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta 

nasional serta akte pendiriannya pun didirikn oleh swasta, begitu pula 

pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Berikut adalah 

contohnya: 

1) Bank Muamalat 
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2) Bank Central Asia (BCA) 

3) Bank Bumi Putra 

4) Bank Danamon 

5) Bank Duta 

6) Bank Lippo 

7) Bank Lusa Internasional 

8) Bank Niaga 

9) Bank Universal 

10) Bank Internasional Indonesia 

11) Bank Milik Koperasi 

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang 

berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah: 

a) Bank Umum Koperasi Indonesia 

c. Bank milik asing 

Bank Janis ini merupaka cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik 

milik swasta asing ataupun pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun 

dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya adalah: 

a. ABN AMRO bank 

b. Deutsche Bank 

c. American Express Bank 

d. Bank of America 

e. Bank of Tokyo 

f. Bangkok Bank 
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g. City Bank 

h. European Asian Bank 

i. Hongkong Bank 

j. Standard Chartered Bank 

k. Chase Manhattan Bank 

d. Bank milik campuran 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak 

swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang 

oleh warga Negara Indonesia. Contohnya antara lain: 

1. Sumitomo Niaga Bank 

2. Bank Merincorp 

3. Bank Sakura Swadarma 

4. Bank Finconesia 

5. Mitsubishi Buana Bank 

6. Inter Pasifik Bank 

7. Paribas BBD Indonesia 

8. Ing Bank 

9. Sanwa Indonesia Bank 

10. Bank PDFCI 
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2.2 Kredit 

2.2.1 Pengertian Kredit 

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga.  

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula 

dalam bahasa latin kredit berarti “credere” artinya percaya. Maksud dari percaya 

bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit 

yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai kesepakatan dan perjanjian. 

Sedangkan bagi si penerima mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai 

jangka waktu. 

Sebelum kredit diberikan, untuk menyakinkan bank bahwa si nasabah 

benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu melakukan analisa kredit. 

Analisa kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usaha, 

jaminan yang diberikan serta factor-faktor lainnya. Tujuan dari analisis ini adalah 

agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Dan apabila 

pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bagi 

bank. Dan jika kredit mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk 

penyelamatan kredit tersebut beragam. Bisa dikatakan beragam karena dilihat 

terlebih dahulu penyebabnya. Jika memang masih bisa dibantu, maka tindakannya 

adalah dengan menambah jumlah kredit atau memperpanjang jangka waktu. 
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Namun, apabila memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali, maka tindakan 

terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminan yang telah 

dijaminkan oleh nasabah. 

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas 

kredit adalah sebagai berikut: 

a. Kepercayaan 

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa 

uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di 

masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya 

sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen 

maupun eksteren.  

b. Kesepakatan 

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan 

ini dituangkan dalam satu perjanjian di mana masing-masing pihak 

menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 

c. Jangka Waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini 

mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu 

tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka 

panjang. 
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d. Risiko 

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko 

tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit 

semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi 

tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun 

oleh risiko yang tidak sengaja. 

e. 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 dikenal dengan sebutan bagi 

hasil. 

2.2.3 Tujuan Kredit 

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tententu. Tujuan 

pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. 

Menurut Dr. Kasmir (2014: 88) tujuan utama pemberian suatu kredit adalah: 

1. Mencari keuntungan 

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil 

tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas 

jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang 

terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut 

akan dilikuidasi (dibubarkan). 
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2. Membantu usaha nasabah 

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan 

dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana 

tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas 

usahanya. 

3. Membantu pemerintah 

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak 

perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti 

adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. 

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah 

sebagai berikut: 

a. penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank 

b. membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha 

baru atau perluasan usaha akan membutukan tenaga kerja baru sehingga dapat 

menyedot tenaga kerja yang masih menganggur. 

c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar 

kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang 

beredar di masyarakat. 

d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya 

diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas 

kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara. 

e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk 

keperluar ekspor. 
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2.2.4 Jenis-Jenis Kredit 

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk 

masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat 

dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut: 

a. Dilihat dari segi kegunaan 

1. Kredit investasi 

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun 

proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.  

2. Kredit modal kerja 

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam 

operasionalnya. 

b.Dilihat dari segi tujuan kredit 

1) Kredit produktif 

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau 

investasi. Kredit ini juga diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. 

2) Kredit konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini 

tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang 

untuk digunakan atau pakai oleh seseorang atau badan usaha. 

3) Kredit perdagangan 

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli 

barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan 

barang dagangan tersebut. 
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c.Dilihat dari segi jangka waktu 

1.Kredit jangka pendek 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau 

paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 

2. Kredit jangka menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, 

biasanya untuk investasi. 

3. 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. 

d.Dilihat dari segi jaminan 

1.Kredit dengan jaminan 

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 senilai jaminan yang 

diberikan si calon debitur 

2. Kredit tanpa jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. 

Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta 

loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini. 
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e.Dilihat dari sector usaha 

1. Kredit pertanian 

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan atau pertanian 

rakyat. Sector usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka 

panjang. 

2. Kredit peternakan 

Dalam hal ini untuk jangka pendek. 

3. Kredit Industri 

Yaitu kredit untuk membiayai industry kecil, menengah atau besar. 

4. Kredit pertambangan 

Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang. 

5. Kredit pendidikan 

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana 

pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. 

6. Kredit profresi 

Diberikan kepada seseorang yang professional. 

7. Kredit perumahan 

Yaitu kredit yang membiayai pembangunan atau pembelian rumah. 

2.2.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa 

kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh 

dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh 



23 

 

 
 

bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang 

nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. 

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya 

tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang diterapkan sudah menjadi 

standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan 

oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan 

dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P. 

Analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut: 

1. Character 

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan 

diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar 

belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang 

bersifat pribadi, seperti: cara hodup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan 

keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran 

“kemauan” membayar. 

2. Capacity 

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang 

dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan 

kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. 

Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. 

Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit 

yang disalurkan. 
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3. Capital 

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan 

(neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti segi 

likuiditas, solvabilitas, rentdbilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus 

dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. 

4. Colleteral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik 

maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. 

Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, 

maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 

5. Condition 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik 

sekarang dan di masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, 

serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang 

usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik 

sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. 

Kemudian penilaian kredit dengan menggunakan metode analisis 7 P 

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 dalam menghadapi suatu masalah. 
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2. Party 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-

golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga 

nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan 

fasilitas yang berbeda dari bank. 

3. Purpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk 

jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat 

bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, 

konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya. 

4. Prospect 

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan 

atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini 

penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai 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.Semakin 

banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, 

jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya. 
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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. 

7. Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan 

perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau 

jaminan asuransi. 

2.2.6 Perjanjian dan Jaminan Kredit 

Menurut UU Hukum Perdata Indonesia pasal 1313 perjanjian adalah 

suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang orang atau 

pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal. Sedangkan Perjanjian 

kredit merupakan perjanjian konsensuil antara Debitur dengan Kreditur (dalam 

hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur 

berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan 

berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. 

Dalam praktiknya perjanjian yang dilakukan oleh bank menyediakan 

berupa berkas perjanjian atau kontrak tertulis dimana debitur hanya mempelajari 

dan memahaminya, dan pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak 

perjanjian atau kontrak tersebut yang diberikan oleh bank. Apabila debitur 

menerima perjanjian yang telah diberikan oleh bank maka debitur berkewajiban 
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menandatangani perjanjian tersebut dan berkewajiban menanggung syarat dan 

ketentuan yang tertulis dalam perjanjian tersebut. Terdapat empat syarat yang 

harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

b. Kecakapan untuk membuat perikatan 

c. Suatu hal tertentu 

d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan 

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko yang tinggi yaitu 

tidak mempunya debitur membayar seluruh kewajibannya kepada bank. Hal ini 

membutuhkan jaminan yang diberikan debitur kepada pihak bank untuk 

meyakinin kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya. Menurut ketentuan 

pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR 

tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan kredit, bahwa jaminan adalah suatu 

keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan 

yang diperjanjikan. 

Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada pihak bank bermacam-

macam sesuai dengan kemampuan debitur atau asset yang dimiliki debitur untuk 

dijadikan jaminan. Dalam hal ini bank mempunyai syarat dan ketentuan yang 

berbeda-beda mengenai jaminan yang diberikan debitur kepada pihak bank. 

Menurut Kasmir (2014:93) asset yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon-

calon debitur adalah sebagai berikut: 
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1. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan, 

seperti: 

a) Tanah 

b) Bangunan 

c) Kendaraan bermotor 

d) Mesin-mesin atau peralatan 

e) Barang dagangan 

f) Tanaman atau kebun atau sawah 

2. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat 

yang dijadikan jaminan, seperti: 

a) Sertifikat saham 

b) Sertifikat obligasi 

c) Sertifikat tanah 

d) Sertifikat deposito 

e) Rekening tabungan yang dibekukan 

f) Rekening giro yang dibekukan 

2.2.7 Aspek-Aspek dalam Penilaian Kredit 

Di samping menggunakan 5 C dan 7 P, maka penilaian suatu kredit layak 

atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang 

ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi 

kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-

proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek-aspek tersebut 

antara lain adalah sebagai berikut: 
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1. Aspek Yuridis / Hukum 

Yang kita nilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta 

izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai 

dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa 

pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. 

2. Aspek Pemasaran 

Dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang 

dihasilakan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya 

bagaimana. 

3. Aspek Keuangan 

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk 

membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping 

itu, hendaknya dibuat cash flow dari pada keuangan perusahaan. 

4. Aspek Teknis / Operasi 

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti 

kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, lay out ruangan, dan mesin-

mesin termasuk jenis mesin yang digunakan. 

5. Aspek Manajemen 

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang 

dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. 

Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan 

pertimbangan lainnya. 
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6. Aspek Sosial Ekonomi 

Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum. 

7. Aspek Amdal 

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika 

proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara 

mendalam apakah apabila kredit tersebut disalurkan, maka proyek yang 

dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan disekitarnya. 

2.3 Kredit Bermasalah 

2.3.1 Pengertian Kredit Bermasalah 

Istilah kredit bermasalah sering disebut juga dengan kredit macet yang 

sudah dihapus dari pembukuan bank. Agar tidak terjadi kesalah fahaman maka 

dipakai istilah yang lebih teknis yaitu Non-Performing Loan (NPL). Yang 

termasuk kedalam golongan Non-Performing Loan (NPL) adalah debitur atau 

kelompok debitur golongan kurang lancar dan macet, karena itu diusahakan 

dicegah.  

Bank Indonesia melalui surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 

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

mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit 

performing loan (kredit tidak bermasalah) atau non performing loan (kredit 

bermasalah) sebagai berikut. 
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Tabel 2.1 Golongan Kredit  

NO Golongan Kriteria 

1 
Lancar 

a. Industry atau kegiatan usaha memiliki potensi 

pertumbuhan yang baik 

b. Perolehan laba tinggi dan stabil 

c. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu 

d. Memiliki mutasi rekening yang aktif 

e. Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai 

2 
Dalam 

perhatian 

khusus 

a. Industry atau kegiatan usaha memiliki potensi 

pertumbuhan yang terbatas 

b. Perolehan laba cukup lancer baik, namun memiliki 

potensi menurun 

c. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok 

d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang 

diperjanjikan 

e. Mutasi rekening relative aktif 

3 
Kurang lancar 

a. Industry atau kegiatan usaha menunjukkan potensi 

pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak 

mengalami pertumbuhan 

b. Perolehan laba rendah 

c. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 

atau bunga sampai 90 hari s/d 180 hari 

d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang 

diperjanjikan lebih dari 90 hari 

4 
Diragukan 

a. Industry atau kegiatan usaha menurun 

b. Laba sangat kecil dan negative 

c. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset 

d. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 

5 
Macet 

a. Kelangsungan usaha sangat diragukan, industry 

mengalami penurunan dan sulit untuk pulih 

b. Mengalami kerugian yang besar 

c. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 

atau bunga yang melampaui 270 hari 

d. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban 

dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan 

Early Warning System, serta pemantauan yang efektif akan memudahkan 

bank dalam mengambil langkah yang diperlukan apabila suatu nasabah akan 

mengalami penurunan kualitas atau tingkat risiko kredit. Terhadap kredit yang 
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hampir mengarah ke Non-Performing Loan (NPL) sendiri dapat diterapkan 

beberapa teknik penyehatan. 

2.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah 

Kredit macet atau non performing loan (NPL), menjadi salah satu 

penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Apa yang 

menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Kredit macet disebabkan oleh berbagai 

faktor, baik faktor internal maupun eksternal. 

Faktor internal penyebab timbulnya kredit macet adalah penyimpangan 

dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, 

pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan 

kredit serta lemahya sistem informasi kredit macet. 

Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya kredit macet adalah 

kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha 

debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. 

Selain faktor-faktor diatas penyebab lainnya yang mempengaruhi 

terjadinya kredit macet adalah sebagai berikut: 

1. Kelemahan dalam analisa kredit, ini bisa disebabkan oleh berbagai hal 

diantaranya yaitu lemahnya kebijakan dan sop analisa kredit, kurangnya 

kemampuan pegawai dalam menganalisa kredit dan kurangnya informasi 

yang diterima bank.  

2. Bank terlalu ekspansif, untuk mengejar target penyaluran kredit bank 

mengabaikan aspek analisa yang baik atau menurunkan tingkat kehati-

hatiannya. 

https://kreditgogo.com/artikel/Ekonomi-dan-Perbankan/Hitung-dan-Ketahui-Debt-Ratio-Anda-Sebelum-Mengajukan-Kredit.html
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3. Riwayat nasabah, riwayat nasabah menjadi satu-satunya dasar keputusan 

kredit, sehingga mengabaikan analisa kredit. 

4. Asal ada agunan, bank hanya melihat agunan sebagai dasar keputusan 

pemberian kredit, sehingga faktor-faktor analisa yang lainnya terabaikan. 

5. Realisasi kredit yang tidak tepat waktu, keputusan dan pencairan kredit yang 

terlalu lama, menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya 

sesuai dengan kebutuhannya. 

6. Plafon kredit yang tidak sesuai kebutuhan nasabah. Plafon kredit yang terlalu 

kecil menyebabkan nasabah tidak dapat menggunakan dananya dengan 

optimal, sehingga mungkin akan menghambat usahanya. Sedangkan plafon 

kredit yang terlalu besar menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi 

kewajibannya. 

2.3.3 Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah 

Penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dalam dua cara yaitu 

penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan 

penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui 

perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai 

debitur. 

Kredit yang telah diklasifikasi sebagai kredit bermasalah, sebelum 

dilakukan penanggulanagan dapat ditempuh beberapa cara sebagai berikut: 

a. Peringatan tertulis untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang 

tertunggak disamping usaha lain untuk melakukan penagihan. Peringatan 
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tersebut dapat diulangi sampai tiga kali. Apabila debitur belum juga 

menyelesaikan kewajibannya, maka bank dapat mencabut fasilitas kredit. 

b. Apabila setelah dilakukan peringatan tiga kali namun belum ada reaksi dan 

usaha debitur untuk melunasi hutangnya dapat ditempuh jalur hokum. 

Penyelamatan kredit tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penjadwalan kembali (rescheduling) 

Yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal 

pembayaran dan jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas 

rescheduling hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antra lain, 

usaha debitur memeiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur 

menunjukan itikad baik. 

Dalam proses rescheduling ini tunggakan pokok dan bunga di jumlahkan 

(dikapitalisasi) untuk kemudain di jadwalkan kembali pembayaran untuk di 

buat perjanjian rescheduling tersendiri. 

2. Persyaratan kembali (reconditioning) 

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas 

pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainya 

sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit. 

Dalam reconditioning ini dapat pula diberikan kepada debitur keringanan 

berupa pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan 

bunga bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka dan kooperatif serta usahanya 
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masih potensial dapat beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami 

kesulitan keuangan. 

3. Penataan kembali (restructuring) 

Perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank , 

konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru 

atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam 

perusahaan, yang dapat di serta dengan penjadwalan kembali atau persyaratan 

kembali. 

Tindakan ini meliputi: 

a. Menambah jumlah kredit yang diluncurkan. 

b. Menambah equity, seperti dengan menyetor uang tunai dan tambahan 

modal pemilik. 

4. Execution Collateral (Eksekusi barang jaminan) 

Penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan 

hutang.Pelaksanaan ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang 

benar-benar menurut bank usaha debitur sudah tidak dapat lagi dibantu untuk 

disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek 

untuk dikembangkan.Apabila hal ini terjadi bank menyarankan agar nasabah 

menjual jaminannya.Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak mencari 

calon pembeli potensial.Harga penjualan pada dasarnya harus atas 

kesepakatan kedua belah pihak, apabila tenyata hasil penjualan tersebut 

berlebih, maka sisa hasil penjualan barang jaminan dapat dikembalikan 

kepada debitur. Namun, apabila harga penjualan tidak mencukupi menutup 
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keseluruhan kewajiban debitur maka bank dapat menempuh dua kebijakan, 

yakni: 

a. Bank membebaskan atau menghapus bukukan sisa hutang. 

b. Sisa hutang debitur tetap dibukukan dengan harapan suatu ketika debitur 

dapat melunasi kembali kewajibannya. 

Selain cara di atas penyelesaian kredit bermasalah bisa juga melalui 

lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah 

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang 

Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan 

Alternatif Penyelesaian sengketa. 

 


