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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Kredit 

Menurut (Kasmir, 2012) kredit adalah kepercayaan dan kesepakatan 

antara bank sebagai kreditur dengan nasabah peminjam atau penerima 

kredit sebagai debitur dengan perjanjian yang telah dibuat, tercakup hak 

dan kewajiban termasuk jangka waktu dan besar bunga, serta masalah 

sanksi apabila debitur tidak menepati perjanjian yang sudah dibuat 

bersama. Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas 

dari masalah kredit bahkan kredit kegiatan utama setiap bank dalam 

memperoleh laba. Maka perlu adanya manajemen kredit yang dilakukan 

dengan baik agar bank tidak mengalami kerugian yaitu dengan cara 

mengelola pemberian kredit, mulai dari kredit diberikan hingga kredit 

tersebut lunas dengan jangka waktu sesuai perjanjian. 

Menurut (Kasmir, 2012) dalam sehari hari kredit sering diartikan 

memperoleh barang dengan membayar cicilan ataupun angsuran di 

kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang pembayarannya dilakukan 

dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. 

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank 

dengan pihak lain yang diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 
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2.2 Fungsi Kredit 

Menurut (Kasmir, 2014), suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai 

berikut :  

a. Untuk Meningkatkan Daya Guna  

Adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang 

hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. 

Dengan diberikan kredit uang tersebut menjadi berguna untuk 

menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit  

b. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang  

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah tersebut akan 

memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.  

c. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang  

Kredit yang diberikan oleh Bank akan dapat digunakan oleh si debitur 

untuk mengelola barang yang tidak berguna menjadi berguna atau 

bermanfaat. 

d. Meningkatkan Peredaran Barang  

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang beredar bertambah 

atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.  
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e. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi  

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi 

karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah 

barang yang diperlukan oleh masyarakat.  

f. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha  

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan 

berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. 

g. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan  

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama 

dalam hal meningkatkan pendapatan. Misalnya jika sebuah kredit 

diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu 

membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi 

pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan 

dapat meningkatkan pendapatan.  

h. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional.  

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling 

membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. 

Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang 

lain. 

2.3 Jenis Kredit 

Jenis kredit diantaranya sebagai berikut : 

1. Kredit Tanpa Jaminan 

2. Kartu Kredit 
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3. Kredit Pemilikan Rumah 

4. Kredit Kendaraan Bermotor 

5. Kredit Usaha. Dikutip dari 

(https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/43, 2020) 

Menurut (Kasmir, 2014)Secara umum jenis-jenis kredit yangdisalurkan 

oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut: 

1. Dilihat dari Segi Kegunaan 

a. Kredit investasi 

Merupakan kredit yang biasa digunakan untuk keperluan perluasan 

usaha, membangun proyek baru, atau untuk keperluan rehabilitasi. 

Seperti pembangunan pabri yang baru atau pembelian mesin-mesin 

baru. 

b. Kredit modal kerja 

Merupakan kredit yang biasanya digunakan untuk meningkatkan 

produksi dalam operasionalnya. Seperti untuk pembelian bahan baku, 

membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lain yang berhubungan 

dengan proses produksi. 

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit 

a. Kredit produktif 

Merupakan kredit yang digunakan untuk meningkatkan suatu usaha 

atau produksi atau investasi yang menghasilkan suatu barang atau 

jasa seperti pembangunan pabrik yang nantinya akan menghasilkan 

barang atau kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian. 
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b. Kredit konsumtif 

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi. 

Sehingga tidak dapat menambah suatu barang atau jasa. Seperti 

contohnya kredit untuk perumahan (KPR), kredit mobil pribadi, 

kredit perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. 

c. Kredit perdagangan 

Merupakan kredit yang digunakan untuk perdagangan, yang bisanya 

digunakan untuk membeli barang dagangannya. Dan pembayarannya 

diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. jenis 

kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen agen 

perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Seperti 

contohnya kredit ekspor dan impor. 

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu  

a. Kredit jangka pendek 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun 

atau paling lama selama 1 tahun. Kredit ini biasanya untuk keperluan 

modal kerja. 

b. Kredit jangka menengah 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu antara 1 tahun 

sampai 3 tahun. Biasanya jenis kredit ini untuk investasi 

 

. 
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c. Kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu yang lama. Yaitu 

antara 3 tahun sampai 5 tahun. Biasanya jenis kredit ini untuk kredit 

investasi jangka panjang. 

4. Dilihat dari Segi Jaminan 

a. Kredit dengan jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan menggunakan suatu 

jaminan,jaminan tersebut bisa berupa jaminan berwujud, jaminan 

tidak berwujud atau jaminan orang. Yang berarti setiap kredit yang 

dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan 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 dan 

karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini. 

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha 

a. Kredit pertanin 

Merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai sektor 

perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor pertanian ini dapat berupa 

jangka pendek dan jangka panjang. 

b. Kredit pertenakan 

Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan 

jangka panjang kambing atau sapi.  
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c. Kredit Industri 

Merupakan kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau 

besar. 

d. Kredit Pertambangan 

Jenis usaha tambang yang biasanya dibiayai dalam jangka waktu 

panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah. 

e. Kredit pendidikan 

Merupakan kredit yang digunakan untuk membangun saran dan 

prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa. 

2.4 Manfaat  Kredit 

Menurut (Kasmir, 2014)ada beberapa manfaat kredit bagi berbagai pihak, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Manfaat kredit bagi debitur  

a. Untuk meningkatkan usaha dengan menggunakan dana kredit sebagai 

upaya untuk pengadaan dan peningkatan dalam berbagai factor 

produksi, seperti : tambahan modal, mesin, bahan baku, maupun 

peningkatan sumber daya manusia dan perluasan pasar. 

b. Relative mudah diperolehnya kredit bank apabila usaha calon debitur 

layak dibiayai.  

c. Perbankan menyediakan berbagai macam jenis kredit yang disediakan. 

Sehingga calon debitur dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya.  

d. Rahasia keuangan debitur terlindungi.  
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e. Jumlah bank di Republik ini relative banyak, sehingga calon debitur 

lebih mudah memilih bank yang cocok untuk usahanya.  

f. Calon debitur dapat sekaligus mendapatkan kesempatan untuk 

memperoleh fasilitas produk dan jasa lainnya. Seperti :transfer bank, 

jaminan bank, pembukaan letter of credit (L/C), dan lain-lain.  

2. Manfaat kredit bagi bank  

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

b. Dapat memasarkan sekaligus produk-produk dan jasa layanan bank 

lainnya. Seperti giro, tabungan, deposito, dan lain sebagainya.  

c. Dengan diperoleh pendapatan bunga kredit, maka diharapkan 

rentabilitas bank akan baik yang tercemin dalam perolehan laba yang 

meningkat.  

d. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank tersebut dapat 

mendidik dan meningkatkan kemampuan personilnya untuk lebih 

mengenal secara rinci kegiatan usaha secara rill di berbagai sector 

ekonomi.  

3. Manfaat kredit bagi pemerintah  

a. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan 

lapangan kerja.  

b. Dapat meningkatkan pendapatan negara secara tidak langsung yang 

berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume 

usahanya.  
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c. Kredit bank dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sector tertentu 

saja.  

d. Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar, 

dengan adanya kredit bank maka volume produksi dan konsumsi akan 

meningkatkan dan hal ini akan mendorong terciptanya pasar yang telah 

ada.  

e. Pemberian kredit bank yang sahamnya di miliki dan pemerintah yang 

berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan 

pemerintah yang berupa setoran bagian laba/deviden dari bank yang 

bersangkutan.  

4. Manfaat kredit bagi masyarakat luas  

a. Dengan adanya kredit bankakan mengurangi tingkat pengangguran dan 

meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat karena bank mendorong 

pertumbuhan dan perluasan ekonomi.  

b. Memberikan rasa aman dan ketenangan bagi berbagai pihak yang 

terlibat karena adanya jenis-jenis kredit tertentu seperti bank garansi 

atau L/C untuk penjaminan suatu proyek tertentu.  

c. Para pemilik dana yang menyimpan dana di bank, berharap agar kredit 

bank berjalan dengan lancar, sehingga dana mereka yang digunakan 

oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta bunga sesuai 

dengan kesepakatan. 
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2.5 Pengertian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

Pengertian KPR menurut Undang-undang No. 10 tentang perbankan 

1998 KPR adalah kredit jangka panjang yang disalurkan oleh perbankan 

kepada debiturnya untuk membangun atau memiliki rumah baru atau bekas 

di atas sebuah lahan dengan jaminan sertifikat kepemilikan atas rumah dan 

lahan itu sendiri. 

Kredit Kepemilikan Rumah adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan 

oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau 

memperbaiki rumah. Di Indonesia,saat ini dikenal terdapat 2 jenis KPR 

yaitu:  

a. KPR Subsidi. KPR Subsidi yaitu suatu kredit yang diperuntukan kepada 

masyarakat menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan 

perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi 

menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini 

diatur tersendiri oleh Pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang 

mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini. Secara umum batasan 

yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pemberian kredit subsisdi adalah 

penghasilan pemohonan dan maksimum kredit yang akan diberikan 

biasanya. 

b. KPR Non Subsidi. KPR Non Subsidi yaitu KPR yang diperuntukan bagi 

seluruh masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank,sehingga 

penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai dengan 
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kebijakan bank yang bersangkutan.Dikutip dari www.ojk.go.id pada 31 

Maret 2020. 

Dalam Tugas Akhir ini penulis akan membahas lebih dalam tentang 

Kredit Pemilikan Rumah subsidi. 

2.5.1 Persyaratan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

Secara umum persyaratan yang di perlakukan oleh bank untuk nasabah 

yang akan mengambil Kredit Pemilikan Rumah relatif sama. Baik dari 

sisi administrasi maupun dari sisi penentuan kreditnya. Untuk 

mengajukan Kredit Pemilikan Rumah pemohon harus melampirkan : 

1.  KTP suami dan atau istri (bila sudah menikah) 

2. Kartu Keluarga 

3. Keterangan penghasilan atau slip gaji 

4. Laporan keuangan (untuk wiraswasta) 

5. NPWP Pribadi (untuk kredit di atas Rp. 100 juta) 

6. SPT PPh pribadi (untuk kredit di atas Rp. 50 juta) 

7. Salinan sertifikat induk dan atau pecahan (bila membelinya dari 

developer) 

8. Salinan sertifikat (bila jual beli perorangan) 

9. Salinan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Dikutip dari 

(https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/47, 2020) 
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2.5.2 Prosedur Penyaluran Kredit Di Dalam Buku Dasar-Dasar 

Perbankan 

Prosedur yang harus dipenuhi dalam penyaluran kredit menurut (Hasibuan, 

2007) antara lain :  

1. Calon debitur menulis nama, alamat, agunan, dan jumlah kredit yang 

diinginkan pada formulir permohonan kredit.  

2. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan.  

3. Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 5C, 7P, dan 3R dari 

permohonan kredit tersebut.  

4. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau 

Legal Lending Limit (L3) atau BMPK-nya.  

5. Jika BMPK disetujui nasabah, akad kredit (perjanjian kredit) 

ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

2.5.3 Suku Bunga 

Bunga Bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh 

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional nasabah yang membeli 

atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang 

harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) yang harus 

dibayar oleh nasabah kepada Bank (nasabah yang memperoleh 

pinjaman). (Kasmir, 2014) 
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2.5.4 Metode Perhitungan Bunga  

Metode perhitungan bunga Secara umum terdapat 2 metode dalam 

perhitungan bunga yaitu flat dan efektif. Namun dalam prakteknya 

terdapat modifkasi dari metode efektif yang disebut dengan metode 

anuitas .  

1. Metode Perhitungan Bunga Flat. 

Perhitungan bunga flat atau bunga rata biasanya diterapkan dalam 

skema pinjaman  kredit konsumtif. Jangka waktu  pinjaman yang 

menerapkan bunga flat biasanya produk kredit dengan jangka waktu 

pendek. Sehingga jarang sekali bank yang menerapkan metode 

perhitungan bunga flat pada produk KPR karena akan menghasilkan 

perhintungan bunga yang tinggi. Dalam pinjaman dengan skema 

bunga flat, besar cicilan  dipatok sama selama tenor kredit atau 

jangka waktu pinjaman. Sedangkan bunga dihitung berdasarkan 

pokok utang keseluruhan. Metode perhitungan bunga seperti ini 

tidak memperhitungkan besar pokok utang yang sudah dibayarkan. 

Bunga dihitung selalu berdasarkan besar keseluruhan pokok utang. 

Karena metode hitungnya yang demikian, maka bunga flat muncul 

sebagai hitungan bunga paling mahal. 

ini dikenakan bunga pinjaman 10% per tahun flat. Rumus hitung 

bunga kredit tetap adalah : 

Bunga per bulan = (P x i x t)/b 

Keterangan : 
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P : pokok pinjaman 

i : suku bunga per tahun 

t : jumlah tahun jangka waktu kredit 

b : jumlah bulan dalam jangka waktu kredit 

 

2. Perhitungan Efektif Rate 

Bunga efektif banyak diterapkan untuk pinjaman berjangka waktu 

panjang, salah satunya adalah produk Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) atau Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Rumus perhitungan 

bunga efektif ini tidak sesederhana bunga flat. Tapi, bunga efektif 

relatif lebih menguntungkan debitur bank (konsumen) mengingat 

bunga dibebankan untuk sisa pokok utang yang belum dibayar oleh 

debitur (konsumen). Inilah pembeda utama antara metode 

perhitungan bunga flat dan bunga efektif. Karenabunga dihitung 

berdasarkan sisa pokok utang, maka makin lama nilai bunga 

pinjaman yang harus dibayarpun semakin berkurang atau kecil. 

Alhasil, angsuran atau cicilan yang harus dibayarkan juga semakin 

mengecil seiring berjalannya jangka waktu pinjaman. 

Rumus hitungan bunga efektif adalah 

Bunga per bulan : SPP x ix (30/360) 

Keterangan : 

Spp : saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya 

i  : suku bunga pertahun 
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30  : Jumlah hari sebulan 

360 : Jumlah hari dalam setahun 

3. Perhitungan Anuitas Rate 

Perhitungan bunga anuitas dalam kredit bank sebenarnya 

memodifikasi skema perhitungan bunga efektif. Pihak bank 

berpendapat bahwa banyak nasabah yang merasa kesulitasn apabila 

harus membayar angsuran utang dengan nilai berbeda-beda setiap 

bulan. Sehingga kemusian lahirlah skema ketiga yaitu bunga anuitas. 

Dalam rumus perhitungan bunga anuitas, besar cicilan setiap bulan 

akan bernilai sama. Akan tetapi, komposisi pokok pinjaman dan 

bunga utang akan berubah-ubah setiap bulan. Selama jangka waktu 

kredit, porsi bunga pinjaman akan dibebankan lebih banyak di awal-

awal periode angsuran. Sedangkan porsi pembayaran pokok utang 

dibebankan lebih banyak di belakang. 

Rumus hitungan bunga anuitas adalah 

Bunga per bulan : SPP x i x (30/360) 

Keterangan : 

Spp : saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya 

i  : suku bunga pertahun 

30  : Jumlah hari sebulan 

361 : Jumlah hari dalam setahun 

Besar angsuran yang harus dibayar oleh debitur selalu sama setiap 

bulan. Tetapi porsi bunga dan angsuran pokoknya berbeda-beda. 
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Porsi pembayaran bunga dibebankan cukup besar di awal-awal 

periode angsuran. Skema perhitungan anuitas ini membawa 

konsekuensi bahwa nilai pokok pinjaman debitur akan berkurang 

lebih lambat. Hal ini dikarenakan bahwa cicilan yang dibayarkan 

pada awal waktu porsinya lebih banyak digunakan untuk membayar 

bunga pinjaman. Skema ini tepat bagi konsumen yang memiliki 

rencana pinjaman dalam jangka waktu yang panjang, karena jika 

konsumen melakukan pelunasan pinjaman dipercepat, maka 

konsumen akan menanggung biaya lebih mahal meskipun telah 

membayar cicilan cukup banyak. Dikutip dari 

(https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/20180713

1448401.%20KPR.PDF , 2020) 

 


