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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

Budiyati (2008) meneliti tentang evaluasi sistem pengendalian intern 

pemberian kredit (studi kasus pada Bank pasar kabupaten Boyolali). Hasil dari 

penelitian tersebut adalah sistem pengendalian intern pemberian kredit di PD BPR 

Bank Pasar Kabupaten Boyolali sudah efektif dan dapat diandalkan. Hal ini dapat 

dibuktikan berdasarkan  hasil pengujian kepatuhan dengan atribut sampling model 

stop-or-go. Tetapi pada dokumen surat perjanjian yang digunakan PD BPR Bank 

Pasar kabupaten Boyolali  ternyata tidak bernomor urut tercetak, namun bernomor 

urut tulisan normal ( tulisan tangan). 

Amanina (2011) menjelaskan, bahwa evaluasi terhadap sistem 

pengendalian internal pada proses pemberian kredit mikro PT Bank Mandiri cabang 

Majapahit Semarang sudah efektif. Bisa dilihat dari manual produk perkreditan 

Bank Mandiri telah memenuhi pokok-pokok kebijakan perkreditan Bank Indonesia, 

telah memenuhi unsur pengendalian, dan hasil pengujian pengendalian terhadap 

sistem pengendalian dengan menggunakan metode attribute sampling model Fixed 

sample size. 

Sari (2012) menyatakan, bahwa sistem pemberian kredit yang dilakukakan 

oleh PT Bank Rakyat Indonesia sudah baik karena mengacu atau sesuai pada 

undang-undang perbankan Indonesia No 10 tahun 1998 dalam pasal 8. Struktur 

pengendalian intern pada PT. Bank Rakyat Indonesia masing-masih sudah cukup 

baik. Serta komponen struktur pengendalian internal yang meliputi lingkungan 
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pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian 

dan pemantauan juga sudah cukup baik. 

Yasa,dkk (2013) mendiskripsikan, bahwa pada BPR di Kabupaten Buleleng 

besar kredit bermasalah dipengaruhi oleh variabel komponen pengendalian internal 

kredit yang terdiri atas jenis-jenis pengendalian internal kredit, Prosedur umum 

pengendalian internal kredit,  kolektabilitas kredit dan struktur pengendalian 

internal kredit. Variabel jenis-jenis pengendalian internal kredit, prosedur umum 

pengendalian internal kredit dan kolektibilitas kredit berpengaruh negatif namun 

tidak signifikan pada kredit bermasalah di BPR di Kabupaten Buleleng 

Purwatiasih,dkk (2014) menjelaskan, bahwa prosedur pengendalian internal 

dalam pemberian kredit pada PT BPR Kanaya telah memadai. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya penerapan prinsip 5C  dengan cukup baik sebelum dicairkannya 

suatu kredit. Kendala yang dialami dalam penagihan kredit macet yaitu jaminan 

hilang, sakit , pindah alamat atau kerja. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut yaitu dengan melakukan penagihan terus menerus , penambahan 

waktu , penambahan fasilitas dan perubahan perjanjian kredit. 

Setyasari,dkk (2015) menyatakan, bahwa sistem pemberian kredit pada PT 

BPR Nusamma Jatim Cabang Malang telah dilaksanakan dengan cukup baik. 

Tetapi masih terdapat kekurangan yaitu kurang jelasnya pembagian devisi , serta 

masig ada kekurangan dalam jumlah berkas kredit, hal ini dapat menyebabkan 

sistem dan prosedur kredit berjalan kurang baik. PT BPR Nusamma Jatim Cabang 

Malang juga melakukan anlisis pengawasan kredit usaha mikro secara preventif dan 
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represif meskipun masih ada beberapa kekeutangan yang menyebabkan terjadinya 

kredit bermasalah.  

Tawaqal,dkk (2016) menyimpulkan, bahwa sistem pengendalian intern atas 

prosedur pemberian kredit, pengeluaran dan penerimaan kas pada PT Bank 

Perkreditan Rakyat Kawan Malang harus melalui proses pemberian kredit diawali 

dengan permohonan kredit oleh nasabah ,berdasarkan persyaratan yang di ajukan 

oleh bank, verifikasi administrasi dan pengelompokan kredit selanjutnya di 

lakukannya verifikasi administratif yang di ajukan oleh nasabah. Ketika data di 

anggap lengakap maka akan di ajukan ke bagian analisis kredit. Serta sistem 

pengeluaran kas pada BPR Kawan Malang terdiri dari pengeluaran kas kecil dan 

pengeluaran kas besar. 

Persamaan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang 

sistem pengendalian internal dan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak 

membahas mengenai sistem pengendalian intern dalam upaya mengurangi resiko 

terjadinya kredit bermasalah sedangkan penelitian yang sekarang ini akan 

membahas mengenai sistem pengendalian intern dalam upaya mengurangi resiko 

terjadinya kredit bermasalah. Obyek juga akan  berbeda dengan penelitian 

terdahulu. 

 

 B. Tinjauan pustaka 

 

1. Pengertian Sistem pengendalian internal 

Menurut Romney dan Steinbart (2009:229) “ pengendalian internal adalah 

rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, 
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memberikan informasi yang akurat dan andal mendorong dan memperbaiki 

efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang 

telah ditetapkan. 

Mulyadi  (2014) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, 

metode dan ukuran-ukuran yang dikondisikan untuk menjaga kekayaan organisasi 

, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengandalian 

intenal merupakan suatu prosedur yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan dan 

dirancang untuk menjaga asset perusahaan dari pencurian, kecurangan dan 

kerusakan yang diakibatkan oleh pihak manapun, menjaga integritas informasi 

akuntansi, serta meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan 

manajemen. 

2. Tujuan Pengendalian Internal 

Tujuan sistem pengendalian intern menurut definisi pengendalian intern 

adalah (Mulyadi, 2014:163) : 

a. Menjaga kekayaan organisasi. 

b. Mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi. 

c. Mendorong efisiensi 

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 
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3.  Komponen pengendalian internal 

Menurut Hall (2011) pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang 

saling terkait, yaitu: 

1) Lingkungan Pengendalian  

Lingkungan pengendalian adalah dasar dari keempat komponen 

pengendalian lainnya. Lingkungan pengendalian menentukan arah 

perusahaan dan mempengaruhi kesadaran pengendalian pihak manajemen 

dan karyawan. 

2) Penilaian Risiko 

Penilaian risiko dilakiukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, 

dan mengelola berbagai resiko yang berkaitan dengan laporan keuangan. 

3) Informasi dan Komunikasi 

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, 

dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang 

memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka. 

4) Pengawasan  

Pengawasan adalah proses yang memungkinkan kualitas desain 

pengendalian internal serta operasinya berjalan. 

5) Aktivitas Pengendalian 

 Aktivitas pengendalian adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang 

digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil 

untuk mengatasi risiko perusahaan yang telah diidentifikasi.  
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4. Unsur –unsur sistem pengendalian internal 

Menurut Mulyadi (2014:164), unsur pokok pengendalian internal dalam 

perusahaan adalah: 

1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian 

tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk 

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, seperti pemisahan setiap fungsi 

untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 

2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 

Dalam setiap organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian 

wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur 

pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat ke dalam 

catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan (reliability) yang 

tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin masukan yang dapat 

dipercaya bagi proses akuntansi. 

3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan 

prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik 

jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam 
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pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan 

dalam menciptakan praktik yang sehat adalah: 

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 

b. Pemeriksaan mendadak (suprised auditi),Pemeriksaan mendadak 

dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan 

diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu 

orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari yang lain, 

agar tercipta internal check yang baik dalam pelaksanaan tugasnya. 

d. Perputaran jabatan (job rotating).Perputaran jabatan yang diadakan secara 

rutin akan dapat menjaga independensi pejabat, memperluas wawasan 

pengetahuan yang mendalam, sehingga persekongkolan di antara 

karyawan dapat dihindari. 

e. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan 

catatannya.Untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan 

keandalan catatan akuntansinya, secara periodik harus diadakan 

pencocokan atau rekonsiliasi antara kekayaan fisik dengan catatan 

akuntansi yang bersangkutan dengan kekayaan tersebut.  

f. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas 

unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain. 
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4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, 

berbagai cara berikut ini dapat ditempuh: 

a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaannya. 

b. Pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai 

dengan tuntutan perkembangan pekerjaaannya. 

5. Pedoman Sistem Pengendalian Intern Perbankan  

Menurut SE No.05/22/DPNP Bank Indonesia tahun 2003, penerapan sistem 

pengendalian intern dalam perbankan meliputi : 

1) Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian 

a. Dewan komisaris berperan secara aktif untuk memastikan adanya perbaikan 

terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian 

intern 

b. Dewan komisaris melakukan kajian ulang terhadap evaluasi pelaksanaan 

pengendalian intern yang dibuat oleh auditor intern atau auditor ekstern. 

c. Memelihara struktur organisasi yang menceminkan kewenangan, tanggung 

jawab dan hubungan pelaporan yang jelas. 

d. Memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian intern telah dilaksanakan 

oleh pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang 

memadai. 
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2) Identifikasi dan penilaian resiko 

Penilaian resiko merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh 

direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai resiko yang dihadapi 

bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Resiko dapat timbul dan 

berubah sesuai dengan kondisi bank, antara lain : 

a. Perubahan kegiatan operasional bank 

b. Perubahan susunan personalia 

c. Perubahan sistem informasi 

d. Pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu 

e. Perkembangan teknologi 

f. Perubahan dalam sistem akuntansi, dan hukun yang berlaku 

3) Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi 

Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur 

serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan 

prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. Kegiatan pengendalian antara lain 

sebagai berikut : 

a. Kaji ulang kinerja operasional 

b. Kaji ulang manajemen 

c. Pengendalian sistem informasi  

d. Pengendalian aset fisik 

e. Dokumentasi 

f. Pemisahan  fungsi 
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4) Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi 

a. Prosedur rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi 

manajemen dilaksanakan secara berkala. Setiap penyimpangan segera 

diinvestigasi dan diatasi permasalahannya. 

b. Sistem informasi harus menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi 

keuangan, penetapan manajemen resiko. 

c. Sistem informasi harus menyediakan data dan informasi yang relevan, 

akurat, tepat waktu, dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. 

d. Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh 

pihak, baik intern maupun ekstern. 

e. Sistem pngendalian bank harus memastikan adanya seluruh komunikasi 

yang efektif agar seluruh pejabat dan karyawan memahami dan 

memenuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku. 

5) Pemantauan dan tindakan koreksi atas penyimpangan 

a. Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap 

efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. 

b. Bank harus memantau dan mengevaluasi kecakupan sistem pengendalian 

intern berkaiatan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern. 

c. Bank harus menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh 

terhadap sistem pengendalian intern. 
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6. Kredit 

a. Istilah kredit didalam kehidupan masyarakat Indonesia telah dikenal luas 

sehingga bukan merupakan istilah yang asing lagi.  Menurut Suhardjono 

(2004) Kata Kredit berasal kata “Credere” dalam bahasa Italia yang 

berarti kepercayan dan juga berasal kata Creditum dalam bahasa latin 

yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga 

yang telah ditentukan. 

b. Unsur-unsur kredit  

Menurut  Ismail (2013)  unsur-unsur  dalam pemberian  kredit  adalah  

sebagai berikut : 

1) Kreditur 

Kredtur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada 

pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut biasa perorangan 

atau badan usaha.  

2) Debitur  

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang 

mendapat pinjaman dari pihak lain. 

3) Kepercayaan  

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerina 

pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk 
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membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang 

diperjanjikan. 

4) Perjanjian  

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang 

dilakukan antar bank (kreditur) dengan pihak peminjam (kreditur). 

5) Risiko  

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya 

risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian 

yang akan timbul atas penyaluran kredit bank. 

6) Jangka Waktu 

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh 

debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur. 

7) Balas Jasa 

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka 

kreditur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan 

perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa 

bunga, sementara di dalam bank syariat terdapat beberapa macam 

imbalan, tergantung pada akadnya. 

c. Tujuan kredit dan fungsi kredit 

Menurut Hasibuan (2015) suatu fasilitas kredit memiliki tujuan. Tujuan 

kredit terdebut antara lain :. 

a) Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit. 

b) Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada. 
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c) Melaksanakan kegiatan operasional bank. 

d) Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat. 

e) Memperlancar lalu lintas pembayaran. 

f) Menambah modal kerja perusahaan. 

g) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 

Disamping memiliki tujuan pemberian fasilitas kredit juga memiliki fungsi 

antara lain : 

a. Menjadi motivator peningkatan kegiatan perdsgangan dan perekonomian. 

b. Memperluas lapangan kerja bagi mmasyarakat. 

c. Memperlancar arus barang dan arus uang. 

d. Meningkatkan produktivitas dana yang ada. 

e. Meningkatkan daya guna barang. 

f. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. 

g. Memperbesar modal kerja perusahaan. 

h. Mengubah cara berfikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.   

d. Jenis Kredit 

Antara lain Menurut Ismail ( 2013 ) kredit dibedakan menjadi beberapa jenis: 

1.   Kredit dilihat dari Tujuan Penggunaan 

a. Kredit Investasi,merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada 

debitur untuk pengadaan barang-barang modal yang mempunyai nilai 

ekonomis lebih dari satu tahun. 

b. Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. 
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c. Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah 

untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk 

digunakan keperluan usaha. 

2.   Kredit dilihat dari Jangka Waktunya 

a. Kredit Jangka Pendek, merupakan kredit yang diberikandengan jangka 

waktu maksimal satu tahun. 

b. Kredit Jangka Menengah, merupakan kredit yang diberikan dengan 

jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun. 

c. Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang jangka waktunya lebih 

dari tiga tahun. 

3.    Kredit dilihat dari Cara Penarikannya 

a. Kredit Sekaligus, yaitu kredit yang dicairkan sekaligus sesuai dengan 

plafon kredit yang disetujui. 

b. Kredit Bertahap, yaitu kredit yang pencairannya tidak sekaligus, akan 

tetapi secara bertahap 2,3,4 kali pencairan dalam masa kredit. 

c. Kredit rekening Koran, yaitu kredit yang penyediaan dananya dilakukan 

melalui pemindahbukuan. 

4.     Kredit dilihat dari Sektor Usaha 

a. Sektor Industri, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak 

dalam sektor industri. 

b. Sektor Perdagangan,yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang 

bergerak dalam bidang perdagangan. 
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c. Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan, yaitu kredit 

yang diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor 

pertanian,perkebunan, peternakan, dan perikanan. 

d. Sektor Jasa,Sebagaimana tersebut dibawah ini yang dapat diberkan kredit 

oleh bank antara lain : 

1. Jasa Pendidikan 

2. Jasa Rumah Sakit 

3. Jasa Angkutan 

4. Jasa Lainnya 

e. Sektor Perumahan, yaitu kredit yang diberikan kepadadebitur yang 

bergerak dibidang pembangunan perumahan. 

5.    Kredit dilihat dari Segi Jaminan 

a. Kredit dengan Jaminan (secured loan), merupakan kredit yang didukung 

dengan jaminan (agunan) 

b. Kredit Tanpa Jaminan (unsecured loan), merupakan kredit yang 

diberikan kepada debitur tanpa didukung adanya jaminan dan diberikan 

atas unsur kepercayaan. 

e.  Prinsip-prinsip pemberian kredit 

Menurut Muljono (2001) prinsip-prinsip pemberian kredit adalah 5 C  : 

a. Character 

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

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

belakang   nasabah   baik   yang   bersifat   latar   belakang pekerjaan maupun 
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latar belakang  yang bersifat pribadi seperti : gaya hidup,   keadaan   keluarga,   

atau   hobi,   dan   status   sosial   untuk mengetahui kemampuan membayar 

calon nasabah. 

b.  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 menjalankan   

usahanya   selama   ini.   Pada   akhirnya akan   terlihat kemampuannya dalam 

mengembalikan kredit yang disalurkan. 

c.  Capital  

Untuk  melihat  penggunaan  modal  apakah  efektif,  dilihat  laporan 

keuangan  dengan  melakukan  pengukuran  seperti  dari  segi  likuiditas, 

solvabilitas,   rentabilitas   dan   ukuran   lainnya.   Capital   juga   harus dilihat 

dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. 

d.  Collateral 

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang 

bersifat fisik maupun yang nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah 

kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga 

jika terjadi sesuatu, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan 

secepat mungkin. 
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e.  Condition  

Pembiayaan  yang  diberikan  juga  perlu mempertimbangkan  kondisi 

ekonomi   yang   dikaitkan   dengan   prospek   usaha   calon nasabah. Penilaian  

kondisi dan  bidang  usaha  yang  dibiayai  hendaknya  benar-benar  memiliki  

prospek  yang  baik,  sehingga  kemungkinan kredit tersebut bermasalah 

relatif kecil. 

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 

7P kredit dengan unsur penilaian: 

a. Personality  

Personality adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang 

mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar 

pertimbangan  pemberian kredit. Kepribadian calon nasabah ini dapat 

diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, 

pendidikan dan pergaulan. 

b. Party 

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi-klasifikasi atau golongan-

golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya, di mana tiap 

klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 

c. Purpose 

Purpose adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah 

untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi 

hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak. 
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d. Prospect 

Prospect adalah prospek perusahaan di masa datang, apakah akan 

menguntungkan atau merugikan. Jika prospek baik maka kredit bisa 

diberikan, sebaliknya jika jelek maka kredit ditolak. Oleh karena itu, analisis 

kredit harus mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar 

pengambilan kredit menjadi lancar. 

e. Payment 

Payment adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang 

diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analis kredit memperhitungakan 

kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat 

diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai 

dengan perjanjian. 

f. Profitability 

Profitability adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah 

mendapatkan laba. Profitability diukur per periode, apakah konstan atau 

meningkat dengan adanya pemberian kredit. 

g. Protection 

Protection bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. 

Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan 

asuransi.   
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7. Kredit Bermasalah  

Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank dan 

nsabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai 

dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Menurut 

Ismail (2013) Faktor penyebab kredit bermasalah dan juga dampaknya antara 

lain : 

a. Faktor penyebab kredit bermasalah : 

1. Faktor intern bank  

a. Analisi kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan 

terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. 

b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani krdit dan nasabah, 

sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. 

c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, 

sehingga tidak sapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat. 

d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, 

direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan 

kredit. 

e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur. 

2. Faktor Eksternal Bank 

a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah 

1. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada 

pihak bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi 

kewajibannya. 
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2. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang 

dibutuhkan terlalu besar. 

3. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana 

kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. 

b) Unsur ketidaksengajaan  

1. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi 

kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat 

membayar angsuran. 

2. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume 

penjualan menurun perusahaan merugi. 

3. Perubahan kebijakan dan peraturan pemeintan yang berdampak pada 

usaha debitur. 

4. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur. 

b. Dampak kredit bermasalah 

1. Laba/Rugi saham bank menurun 

Penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan 

bunga kredit. 

2. Bad Debt Ratio menjadi lebih besar 

Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah. 

3. Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat 

Bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang 

lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan kredit akan berpengaruh 

pada penurunan keuntungan bank. 
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4. ROA maupun ROE menurun 

Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan ROA karena 

return turun, maka ROA dan ROE akan turun. 

 

c. Kolektabilitas kredit 

Ismail (2013) kredit dapat dibedakan sesuai dengan 

kolektabilitas/kualitas/penggolongan kredit, yaitu performing loan dan non 

performing loan merupakan penggolongan kredit atas kualitas kredit 

nasabah yang lancar, sedangkan non performing loan dibagi menjadi tiga 

yaitu kredit dengan  kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. 

Risiko kolektabilitas kredit menurut wayan (2013) merupakan tidak 

terkumpulnya kembali jumlah kredit bank yang disalurkan karena dalam 

kondisi angasuran atau pelunasan yang non lancar atau dalam non 

performing loan yang sering disingkat NPL yang terdiri dari kredit dalam 

kondisi kurang lancar, diragukan atau macet. Semakin banyak kredit dalam 

kolektabilitas NPL akan semakin besar resiko yang akan terjadi, atau 

sebaliknya.  
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Jenjang resiko kredit non lancar pada BPR dapat dilihat dalam tabel 

2.1: 

Kolektabilitas NPL Nilai 

Resiko 

Predikat 

Risiko 

<= 10% 100 Sangat 

Rendah 

10%<NPL<=15% 200 Rendah 

15%<NPL<=20% 300 Sedang 

25%<NPL<=25% 400 Tinggi 

25%<NPL 500 Sangat 

Tinggi 

 

Untuk mengetahui nilai kredit dalam kolektibilitas NPL dapat 

menggunakan rumus: 

 

Rasio NPL = ( Total NPL/ Total Kredit ) x 100% 

 

Dari rumus ini akan dapat diketahui besarnya tingkat risiko kredit 

bermasalah yang disalurkan kepada nasabah. Risiko –risiko dalam 

pemberian kredit dapat dirasakan tetapi sulit dihitung besarnya dan kapan 

risiko tersebut akan datang. 
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 Bank Perkreditan Rakyat 

Menurut UU No. 10 pasal 1 ayat 2 tahun 1998 tentang perbankan, 

menyebutkan bahwa bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kegiatan 

usaha bank perkreditan rakyat ditujukan untuk melayani usaha kecil dan 

masyarakat didaerah. Bank perkreditan rakyat berbentuk hukum perseorangan 

terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. 


