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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan  Penelitian Terdahulu  

Hidayati (2011) melakukan penelitan dengan obyek yang digunakan 

adalah industri ikat tenun. Kesimpulannya adalah strategi keuangannnya 

dalam hal ini adalah modal yang digunakan untuk mendirikan usaha adalah 

modal sendiri dan modal pinjaman dari bank, serta pencatatan keuangan 

belum dilakukan secara sistematis. Strategi sumber daya manusia, usaha 

tersebut memperkerjakan antara 30 hingga 150 orang pekerja hampir semua 

tenaga diperoleh dari masyarakat dan desa sekitar, dengan keseluruhan sistem 

gaji secara borongan. Strategi pemasaran, untuk melalui internet, pameran, 

membuka showroom dan juga melalui agen.  

 

B. Tinjauan Teori  

1. Keputusan Pembelanjaan  

Menurut Faisal (2001:4) keputusan pembelanjaan berhubungan 

dengan persoalan bagaimana kebutuhan dana untuk keperluan investasi 

tersebut dipenuhi, berasal dari sumber mana termasuk berapa jumlah. 

Beragam alternatif sumber dana tersedia, yang masing-masing memiliki 

ciri khas tertentu baik menyangkut beban maupun resiko serta persyaratan 

lain yang diminta para pemodal. Berdasarkan pertimbangan inilah, maka 

menjadi tugas pengambilan keputusan agar merumuskan kombinasi 



8 
 

pembelanjaan terbaik atau kombinasi modal yang memberikan keuntungan 

bagi perusahaan.  

2. Sumber - Sumber Modal 

a. Sumber- Sumber Dana  

Menurut (Kasmir:86) menjelaskan tentang sumber-sumber modal 

atau kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja, dapat 

dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau 

modal pinjaman (modal asing). Modal sendiri adalah modal dari 

pemilik usaha sedangkan modal asing adalah modal dari luar 

perusahaan. Penggunaan masing-masing modal tergantung dengan 

maksud dan tujuannya, jangka waktu pengembalian yang dibutuhkan 

apakah jangka pendek atau jangka panjang, jumlah atau nilai modal 

yang diinginkan perusahaan serta faktor besarnya biaya yang harus 

ditanggung. 

Dalam prakteknya pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara 

gabungan antara modal sendiri dengan modal pinjaman. Pilihan apakah 

menggunakan modal sendiri, modal pinjaman, atau gabungan dari 

keduanya tergantung dari jumlah modal yang dibutuhkan dan kebijakan 

pemilik usaha. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan apabila 

ingin memperoleh suatu modal adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan perusahaan, perusahaan perlu mempertimbangkan tujuan 

penggunaan pinjaman tersebut, apakah untuk modal investasi atau 

modal kerja, apakah sebagai modal utama atau hanya sekedar modal 
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tambahan, apakah untuk kebutuhan yang mendesak atau tidak  

2. Masa pengembalian modal, dalam jangka waktu tertentu pinjaman 

tersebut harus dikembalikan ke kreditur (bank). 

3. Biaya yang dikeluarkan, misalnya biaya bunga, biaya administrasi, 

komisi dll, hal ini penting karena biaya merupakan komponen- 

komponen produksi yang akan menjadi beban perusahaan dalam 

menentukan harga jual dan laba. 

4. Estimasi keuntungan, diperoleh dari selisih pendapatan dengan biaya 

dalam suatu periode tertentu.   

b. Klasifikasi Sumber Dana  

Menurut Sugiarto (2009:10) terdapat Klasifikasi Sumber Dana 

yaitu:  

1) Klasifikasi berdasarkan sumber dana  

pertama, Sumber Dana Internal dan Eksternal merupakan sumber 

dana yang berasal dari kegiatan operasi perusahaan, sedangkan 

sumber dana eksternal merupakan sumber dana yang berasal dari 

luar perusahaan. Kedua, Sumber Dana Modal Sendiri, Semi Modal 

Sendiri, dan Pinjaman dari Pihak Ketiga. Modal sendiri merupakan 

laba yang dibagi, modal saham biasa dll. Semi modal sendiri 

merupakan pinjaman dari para pemegang saham. Pinjaman dari 

pihak ketiga beranekaragam antara lain kredit penjualan dari 

perusahaan pemasok bahan atau barang jadi, kredit bank umum 

jangka pendek dan menengah dll. 
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2) Klasifikasi berdasarkan jangka waktu 

Dapat dibagi dalam katagori sumber dana jangka pendek (sources of 

short term funds) dan sumber dana jangka menengah/panjang 

(sources of mid/long term funds) 

Pertama, Sumber dana jangka pendek dipergunakan perusahaan 

untuk mendanai keperluan jangka pendek misal untuk mendanai 

kebutuhan persediaan barang atau mendanai piutang dagang. Sumber 

dana jangka pendek dapat dibagi menjadi sumber dana spontan 

merupakan sumber dana yang murah karena tidak mengandung 

biaya bunga pinjaman. Misal kredit penjualan, utang pajak dll.  

Sumber dana non spontan merupakan sumber dana yang 

mengandung biaya bunga pinjaman misal kredit jangka pendek bank 

umum dll. 

Kedua, Sumber dana jangka menengah/panjang dipergunakan untuk 

mendanai keperluan dana jangka menengah/panjang misal 

pembelian harta tetap atau perluasan usaha. 

c. Jenis-jenis Modal  

Menurut Riyanto (2001:227) terdapat Jenis-jenis modal yaitu:  

1) Modal Asing/utang merupakan modal yang berasal dari luar 

perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, 

dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan 

“utang” yang pada saatnya harus dibayar kembali. Terdapat 3 

golongan yaitu: 
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a) Modal Asing/utang jangka pendek (short-term debt) 

Merupakan modal asing yang jangka waktunya paling lama satu 

tahun, terdiri dari kredit perdagangan. jenis-jenis modal asing 

jangka pendek: 

1. Rekening Koran adalah kredit yang diberikan bank kepada 

perusahaan dengan batas plafond tertentu. 

2. Kredit dari penjual adalah kredit perniagaan, kredit ini terjadi 

apabila penjualan produk dilakukan dengan kredit.  

3. Kredit dari pembeli adalah kredit yang diberikan oleh 

perusahaan sebagai pembeli kepada pemasok (supplier) dari 

bahan mentahnya atau barang-barang lainnya. 

4. Kredit wesel terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan 

“surat pengakuan utang” yang berisikan kesanggupan untuk 

membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu, dan 

setelah ditanda-tangani surat tersebut dapat dijual atau 

diuangkan pada bank.  

b) Modal Asing/utang jangka menengah (intermediate-term debt) 

Merupakan utang yang jangka waktunya lebih dari satu tahun dan 

kurang dari 10 tahun. 

1. “Tearm Loan” adalah kredit usaha dengan umur lebih dari satu 

tahun dan kurang dari 10 tahun.  

2. “Leasing” adalah suatu alat atau cara untuk mendapatkan 

“service” dari suatu aktiva tetap  

3. Modal Asing/utang jangka panjang (long-term debt) 
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Merupakan utang yang jangka waktunya panjang, umumnya 

lebih dari 10 tahun. Biasanya digunakan untuk membelanjai 

perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari 

perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut 

meliputi jumlah yang besar. 

a. Pinjaman obligasi adalah pinjaman uang untuk jangka 

waktu yang panjang, dimana debitur mengeluarkan surat 

pengakuan utang yang mempunyai nominal tertentu. 

b. Pinjaman hipotik adalah pinjaman jangka panjang dimana 

pemberi uang (kreditur) diberi hak hipotik terhadap suatu 

barang tidak bergerak. 

2) Modal Sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik 

perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu 

yang lamanya tidak tentu.  

a) Modal Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian bagi 

perusahaan yang bersangkutan, yang diterima dari hasil penjualan 

sahamnya  

b) Cadangan, sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang 

diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau 

atau dari tahun yang berjalan. 

c) Laba ditahan, keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan 

dapat sebagian dibayarkan sebagai deviden dan sebagian ditahan 

oleh perusahaan, apabila perusahaan belum mempunyai tujuan 

tertentu mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka 

keuntungan tersebut merupakan “keuntungan yang ditahan”.  
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3. Kelebihan dan Kekurangan Modal 

Menurut (Kasmir:89) Kelebihan dan kekurangan suatu modal baik 

modal sendiri maupun modal pinjaman sebagai berikut: 

1. Kelebihan modal sendiri  

a. Tidak ada biaya seperti biaya bunga, atau biaya administrasi  

b. Tidak tergantung pada pihak lain  

c. Tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu 

yang relatif lama  

d. Tidak ada keharusan pengembalian modal  

2. Kekurangan modal sendiri 

a. Jumlahnya terbatas 

b. Perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon 

pemilik baru relatif lebih sulit 

c. Kurang motivasi 

3. Kelebihan modal pinjaman 

a. Jumlahnya tidak terbatas, perusahaan dapat mengajukan modal 

pinjaman ke berbagai sumber 

b. Motivasi usaha tinggi 

4. Kekurangan modal pinjaman 

a. Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi 

b. Harus dikembalikan, modal asing harus dikembalikan dalam jangka 

waktu yang telah disepakati 

c. Beban moral, perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah 
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mengakibatkan kerugian akan berdampak pada pinjaman sehingga 

menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar  

4. Filosofi Perkreditan Perbankan  

a. Pengertian Kredit  

Suhardjono (2003:11) Kata kredit berasal dari bahasa yunani “credere” 

yang berarti kepercayaan. Pengertian tersebut kemudian dibakukan oleh 

pemerintah dengan dikeluarkan Undang-Undang pokok perbankan No. 

7 tahun 1967 bab 1 pasal 1,2 yang merumuskan pengertian kredit 

sebagai berikut ”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 untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan jumlah bunga.  

b. Peranan kredit bagi debitur  

Kredit bagi debitur sangat besar peranannya dalam mendorong 

mencapai tujuan perusahaan. Bagi debitur tujuan mengunakan kredit 

dan alasan permintaan kredit pada umumnya antara lain sebagai 

berikut: 

1) Kredit modal kerja  

Bagi debitur permintaan kredit modal kerja pada umumnya 

digunakan untuk: 

a) Pembelian bahan baku secara tunai berhubung adanya fasilitas 

potongan barang/diskon dari pemasok apabila dibayar secara 
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tunai  

b) Meningkatkan kapasitas produksi  

c) Substitusi/pengantian hutang/take over kredit dari pihak lain  

d) Menumpuk persediaan bahan baku/barang dagangan yang bersifat 

musiman  

e) Menutup kenaikan biaya produksi dan biaya operasional 

f) Membuat bahan baku sendiri yang semula diimpor/dipasok oleh 

perusahaan lain 

g) Kombinasi beberapa tujuan tersebut diatas  

h) Dan sebagainya  

Sedangkan alasan debitur mengambil kredit modal kerja antara lain 

karena: 

a) Ingin mendapatkan profit margin yang lebih baik dan pemosok 

menghendaki pembayaran secara tunai  

b) Adanya peningkatan permintaan/penjualan  

c) Ingin mendapatkan tingkat bunga yang lebih rendah  

d) Kontinuitas pengadaan bahan baku/barang dagangan dipasar tidak 

stabil (musiman)  

e) Adanya perubahan peraturan pemerintah, misalnya devaluasi, 

inflasi, proteksi, terhadap dagangan tertentu, kebijaksanaan 

ekspor impor bahan baku 

f) Adanya kenaikan harga bahan baku dan biaya-biaya operasional 

g) Untuk meningkatkan efisiensi biaya  
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h) Dan sebagainya  

2) Kredit Investasi  

Bagi debitur permintaan kredit investasi pada umumnya digunakan 

untuk: 

a) Membuat bahan baku sendiri yang semula diimpor atau dipasok 

oleh perusahaan lain 

b) Penggantian aktiva tetap yang telah habis umur teknis dan 

ekonominya  

c) Meningkatkan kapasitas produksi atau perluasan  

d) Subtitusi atau pergantian hutang/ take over kredit dari pihak lain  

e) Dan sebagainya  

Sedangkan alasan debitur mengambil kredit investasi antara lain: 

a) Untuk meningkatkan efisiensi biaya  

b) Aktiva tetap yang lama sering mengalami kerusakan dan 

membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi, disamping 

produk yang dihasilkan sudah kadaluarsa  

c) Adanya peningkatan permintaan/penjualan, diversifikasi produk, 

perluasan product line  

d) Diperlukan untuk mendukung proyek yang telah ada  

e) Masih terdapat peluang pada segmen pasar untuk produk yang 

bersangkutan  

3) Kredit lain-lain 

Bagi debitur permintaan jenis kredit selain diatas biasanya 
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digunakan untuk: 

a) Kredit insidential 

b) Kredit talangan/bridging finance 

c) Pita cukai  

d) Dan lain-lain  

c. Kebijakan Perkreditan  

Peranan kredit bagi debitur maupun bank sangat penting dan kerjasama 

tersebut harus memberikan keuntungan/manfaat bagi keduanya. Agar 

kedua belah pihak memperoleh manfaat sebesar-besarnya dan dapat 

tumbuh berkembang dengan baik, pemerintah/bank Indonesia 

mengeluarkan berbagai aturan yang dimaksud agar penyaluran kredit 

bank dilakukan secara sehat. Regulasi/peraturan yang ditujukan untuk 

perbankan sebagian besar diterapkan dibidang perkreditan. 

Peraturan/regulasi tersebut, antara lain: 

1) Peraturan/regulasi berkaitan dengan penyaluran kredit, antara lain  

kewajiban bagi bank umum untuk menyalurkan kredit ke usaha kecil 

(KUK), mewajibkan setiap bank membuat rencana bisnis jangka tiga 

tahunan (setiap tahun yang dijalani berakhir harus diganti dengan 

satu tahun didepan, sehingga perencanaan tersebut selalu 

menggambarkan business plan  dalam tiga tahun), dan sebagainya 

2) Peraturan/regulasi berkaitan dengan pengolaan kredit, antara lain 

regulasi tentang tata cara penyaluran kredit yang sehat misalnya 

yang diatur dalam undang-undang No.7 tahun 1992 tentang 
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perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 

10 tahun 1998 dan SK direksi bank Indonesia  No.27/162/KEP/DIR 

tanggal 31 maret 1995 tentang kewajiban pedoman pemberian kredit  

3) Peraturan/regulasi yang berkaitan dengan penyedian modal untuk 

menyerap resiko kredit, antara lain ketentuan penyediaan modal 

minimum (CAR) sebesar 8% yang akan terus ditingkatkan menjadi 

12-17% sesuai rekomendasi BIS (bank for international settlement), 

dan sebagainya  

4) Peraturan/regulasi berkaitan dengan pembatasan penyaluran kredit, 

antara lain pembatasan maksimum kredit yang diberikan (BMPK), 

pembatasan kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank, 

pembatasan kepada debitur besar, dan sebagainya  

5) Peraturan/regulasi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan resiko 

kredit yang saat ini masih berupa draft antara lain  Undang-Undang 

perkreditan, pedoman penerapan manajemen resiko diperbankan 

Indonesia yang berisi tentang kewajiban setiap bank untuk 

mempunyai pedoman yang dapat dipergunakan untuk mengukur, 

menilai dan menetapkan besarnya risiko kredit yang dapat diterima 

bank, serta menetapkan unit kerja yang secara terus menerus 

memonitor perkembangan resiko kredit tersebut dan sebagainya. 
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5. Tata Cara Pengajuan Pinjaman 

a. Syarat Penyaluran Kredit  

Menurut Kasmir (2010: 113) terdapat lima syarat antara lain: 

1) Kepercayaan, bank harus yakin dan percaya bahwa nasabah pasti 

akan mengembalikan kredit yang diberikan. Kepercayaan ini 

berdasarkan latar belakang dan pengalaman usaha nasabah yang 

akan dibiayai serta prospek usahanya, dengan demikian bank yakin 

bahwa kredit yang disalurkan pasti akan aman (dalam hal ini 

nasabah memperoleh kepercayaan dari bank). 

2) Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu 

tertentu. Jangka waktu artinya batas waktu pengembalian suatu 

pinjaman. Lamanya jangka waktu pinjaman tergantung dari 

kesepakatan bank dengan nasabah  

3) Kesepakatan, sebelum kredit dikucurkan, bank sebagai kreditur 

terlebih dulu membuat perjanjian dengan nasabah. Perjanjian ini 

dituangkan dalam akad kredit. Isi perjanjian ini memuat hak dan 

kewajiban masing-masing pihak yang harus ditaati bersama  

4) Resiko, kredit yang disalurkan memiliki resiko untuk tidak terbayar 

pada saatnya. Tingkat resiko ini dapat mempengaruhi oleh dua hal 

pertama, adalah faktor kesenjangan, yaitu nasabah sengaja tidak mau 

membayar kredit yang dibiayai karena berbagai sebab. Kedua, 

adalah faktor tidak sengaja, yaitu nasabah memiliki membayar, 

tetapi kemauan untuk tidak memiliki kemampuan, misalnya kredit 
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yang dibiayai mengalami musibah. Tingkat  kesulitan ini diukur dari 

kesulitan dan kepatuhan nasabah dalam membayar kewajibannya.  

5) Balas jasa, nasabah berkewajiban untuk membayar jasa atas 

penggunaan dana yang diberikan oleh bank. Nasabah penerima dana 

akan dikenakan bunga sebagai jasa pinjaman kredit yang diberikan 

dan biaya lainnya. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit 

yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. 

   Menurut (Kasmir:124) hampir semua bank menetapkan 

prosedur atau proses peminjaman uang yang sama, hanya saja 

persyaratan yang dtetapkan sedikit berbeda antara bank satu dengan 

bank lainnya, bertujuan agar kredit atau pembiayaan yang diberikan ke 

nasabah aman atau tidak macet serta agar jangan sampai kredit tersebut 

disalahgunakan dan menjadi beban bagi nasabah di masa yang akan 

datang. Secara umum  prosedur dan proses pengajuan kredit pada suatu 

bank adalah sebagai berikut: 

1. Nasabah mengajukan secara tertulis dengan mengisi dan 

menandatangani aplikasi (formulir) permohonan kredit  

2. Nasabah melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan dan 

dilampirkan dalam aplikasi permohonan 

3. Pihak bank akan mempelajari permohonan tersebut dan apabila 

terjadi kekurangan persyaratan, nasabah diminta untuk 

melengkapinya 

4. Apabila permohonan dirasakan memenuhi syarat, nasabah dipangil 

untuk diwawancarai seputar kehendaknya, maksud dan tujuan 
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memperoleh kredit 

5. Kemudian bank akan melakukan penelitian dokumen dan penelitian 

ke lapangan, yaitu penelitian ke lokasi yang berhubungan dengan 

kredit 

6. Apabila hasil penelitian dokumen, hasil wawancara dan penelitian 

lapangan memenuhi persyaratan kredit, nasabah diminta datang 

untuk menandatangani akad kredit 

7. Setelah akad kredit ditandatangani, bank akan menyetor uang 

tersebut ke rekening nasabah 

  Persyaratan untuk memperoleh kredit dibagi menjadi dua jenis 

yaitu untuk nasabah perorangan dan nasabah badan usaha. Untuk 

nasabah  perorangan persyaratannya relatif lebih ringan, diantaranya: 

1. Bukti diri yang masih berlaku 

2.  Slip gaji asli 

3.  SK pengangkatan untuk karyawan 

4.  Surat nikah 

5.  Kartu keluarga 

6.  Jaminan lainnya bila diperlukan untuk jumlah tertentu  

7. Persyaratan tambahan lainya  

Sementara itu, persyaratan untuk nasabah badan usaha 

diantaranya: 

1. Akte notaris badan usaha 

2. Bukti diri pimpinan  

3. NPWP 

4. Izin-izin usaha 
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5. Riwayat singkat perusahaan 

6. Kegiatan perusahaan selama tiga tahun terakhir yang ditunjukan 

dalam laporan keuangan  

7. Rencana keuangan dan pengembalian pinjaman dalam bentuk cash 

flow 

8. Jaminan yang dapat diberikan, dan 

9. Persyaratan tambahan lainya    

b. Jenis-jenis Pinjaman  

Menurut Kasmir (2010:115) Pinjaman yang dapat diperoleh perusahaan 

dari dunia perbankan terdiri dari beragam bentuk. Bank menciptakan 

jenis pinjaman sesuai dengan kebutuhan nasabah. Masing-masing 

nasabah memiliki kelebihan dan persyaratan tersendiri. Secara umum 

jenis-jenis kredit atau pinjaman  yang ditawarkan bank sebagai berikut: 

1. Kredit Investasi, merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha 

yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit 

jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu diatas 

satu tahun contoh membeli tanah, membangun pabrik dll 

2. Kredit Modal Kerja, kredit yang digunakan sebagai modal usaha. 

Biasnya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih 

dari satu tahun contoh membeli bahan baku dll 

3. Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada para 

pedagang dalam rangka memperlancar, memperluas atau 

memperbesar kegiatan perdagangannya contoh kredit untuk membeli 

barang dagangan yang diberikan kepada suplier. 



23 
 

4. Kredit Produktif, merupakan kredit yang berupa investasi modal 

kerja, atau perdagangan. Kredit ini diberikan untuk diusahakan 

kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan berasal dari hasil 

usaha yang dibiayai. 

5. Kredit konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan 

pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang 

maupun papan. Contoh perumahan kendaraan bermotor dll 

6. Kredit Profesi merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan 

professional seperti dosen, dokter atau pengacara.     

c. Angsuran Pinjaman  

Setiap nasabah yang memperoleh sejumlah pinjaman wajib 

mengembalikan pinjaman tersebut pada periode yang telah di sepakati. 

Periode pembayaran dapat dilakukan secara mingguan, bulanan, 

triwulan atau semester, tergantung perjanjian yang dibuat antara bank 

dengan nasabah. Dalam praktiknya, pembayaran kredit dapat dilakukan 

oleh nasabah untuk membayar utangnya dilakukan oleh dunia 

perbankan secara bulanan atau triwulan atau semester, hal ini 

tergantung objek usaha yang akan dibiayai. Utang yang dibayar nasabah 

setiap periode inilah yang disebut dengan cicilan atau angsuran. 

Berikut ini rumusan sederhana untuk mencari besarnya angsuran, pokok 

pinjaman dan bunga 

Angsuran                 = Pokok Pinjaman + Bunga 

Pokok pinjamna      = Jumlah Pinjaman/ Jangka Waktu Pinjaman  
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Bunga                      = %Bunga x Jumlah Pinjaman / 1 tahun x 1  

   Disamping dikenakan angsuran, nasabah juga dikenakan biaya-

biaya yang berkaitan dengan kredit tersebut. Biaya yang timbul 

misalnya biaya administrasi yang dibayar per tahun serta biaya provisi 

dan komisi yang besarnya dihitung dari jumlah kredit yang didapat 

dengan presentase tertentu dan juga hanya satu kali akad (perjanjian 

kredit ). 

d. Ketentuan pemerintah dalam penyaluran kredit  

  Menurut Sutojo (2000:9) besarnya pengaruh mutu kredit 

terhadap sendi kehidupan industri perbankan dalam negeri dan 

kehidupan ekonomi moneter negara menyebabkan munculnya 

ketentuan pemerintah.  

Kredit macet atau bermasalah tidak hanya merugikan pemilik 

bank, melainkan akan menimbulkan kerugian bagi para deposan. 

Padahal sumber dana utama terbesar kredit adalah uang yang dititipkan 

para deposan kepada bank umum, dalam bentuk rekening koran, 

tabungan, dan deposito. Deposan menitipkan uangnya dibank tanpa 

mendapatkan jaminan kebendaan, melainkan hanya berdasar 

kepercayaan bahwa  mereka akan dapat menarik kembali uangnya, 

sesuai dengan kesepakatan dengan bank.  

Kemacetan kredit yang disalurkan bank akan membahayakan 

likuiditas rekening koran, tabungan deposito nasabah bank, sekaligus 

merusak kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan, sedangkan 
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ekonomi di berbagai negara tidak akan kuat tanpa didukung industri 

perbankan dalam negeri yang solid. Untuk  melindungi kepentingan dan 

kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan dalam negeri, 

secara berkesinambungan  maka pemerintah mengeluarkan berbagai 

macam ketentuan yang bersangkutan dengan penyaluran kredit. 

Ketentuan tersebut berfungsi sebagai sarana pembinaan dan 

pengawasan terhadap mutu kegiatan penyaluran kredit bank-bank 

umum oleh bank sentral atau otoritas moneter negara masing-masing. 

Dengan demikian kepentingan bank dan pada deposan tetap terjaga. 

Ketentuan tersebut antara lain: 

1. Pembatasan kebebasan menyalurkan kredit 

Dapat dilakukan dalam bentuk membatasi jumlah maksimum kredit 

yang dapat disalurkan bank kepada tiap orang debitur individual, 

debitur kelompok, debitur intern, atau tiap sektor usaha serta dapat 

memberlakukan pada jumlah maksimum yang dapat disalurkan 

secara keseluruhan. 

2. Alokasi kredit untuk sektor usaha tertentu 

Untuk menunjang keberhasilan program pembangunan sektor usaha 

atau sektor ekonomi tertentu, pemerintah negara-negara ekonomis 

berkembang kadang-kadang mengeluarkan ketentuan sebagian kredit 

bank wajib disalurkan pada sektor usaha atau sektor ekonomi 

tertentu, dengan paket deregulasi ekonomi bulan oktober 1988 

(Pakto 27, 1988) pemerintah Indonesia menentukan semua bank 
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umum nasional mengalokasikan minimum 20% kreditnya untuk 

disalurkan kepada perusahaan kecil dalam bentuk kredit usaha kecil. 

dalam ketentuan ini dinyatakan bank wajib mengalokasikan sebagian 

dana kredit mereka untuk membantu pembiayaan usaha bisnis 

golongan penduduk berpenghasilan rendah, yang bertempat tinggal 

disekitar daerah operasi bank.  

3. Kewajiban melaporkan perkembangan kredit  

Diperlukan sebagai salah satu bahan masukan untuk mengevaluasi 

kinerja masing-masing bank. Disamping itu laporan perkembangan 

kredit dipergunakan sebagai data statistik untuk menilai 

perkembangan ekonomi moneter Negara. Bank sentral mempunyai 

ketentuan sendiri tentang isi laporan kredit yang disalurkan bank 

umum, pada umumnya hal-hal berikut ini wajib dicantumkan. 

a) Jumlah saldo kredit pada akhir bulan atau tahun berjalan dalam 

mata uang nasional dan valuta asing  

b) Sifat ikatan masing-masing kredit dengan tanpa perjanjian kredit  

c) Penggunaan kredit, jangka waktu ikatan, golongan debitur dan 

sektor usaha penerima kredit 

d) Tingkat kolektibilitas kredit, lancar, kurang lancar, diragukan dan 

macet  

e) Suku bunga yang dibebankan pada masing-masing debitur  

f) Lokasi penyebaran kredit sesuai dengan daerah geografis dan 

sektor usaha  
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g) Jaminan kredit yang disediakan debitur, jenis jaminan, lokasi 

jaminan tunggal atau ganda 

h) Jumlah plafond kredit yang telah disetujui bank dan jumlah 

realisasi penarikannya. 

 

 

 


