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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Purwatiasih (2014) dengan judul “Analisis Pengendalian Internal dalam 

Pemberian Kredit pada PT BPR Kanaya”, hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa penerapan pengendalian internal dalam pemberian kredit dalam PT BPR 

Kanaya telah memadai. Kendala yang dialami yaitu : jaminan hilang, bad 

character, bercerai, bangkrut, salah analisa kredit. Upaya yang telah dilakukan 

yaitu : tagih terus, addendum, restructure, recondiion, rescedulle. 

 Saputra (2014) dengan judul “Sistem Pengendalian Internal Pemberian 

Kredit Pada BPR Suryajaya Kubutambahan”, hasil penelitian menunjukkan (1) 

prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh PT BPR Suryajaya 

Kubutambahan meliputi langkah – langkah prosedur pemberian kredit yang terdiri 

dari : (a) tahap permohonan, (b) tahap pemeriksaan ke lokasi nasabah, (c) tahap 

analisa, (d) tahap keputusan komite kredit, (e) tahap administrasi, (f) tahap 

pengikatan notaris dan asuransi, (g) tahap pencairan kredit, (h) tahap monitoring, 

(2) sistem pengedalian internal dalam pemberian kreditnya yaitu struktur 

organisasi didasarkan pada prinsip – prinsip pemisahan tanggung jawab, sistem 

wewenang dan prosedur pencatatan setelah transaksi pemberian kredit, pihak bank 

telah menciptakan cara – cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam 

pelaksanaanya dan peningkatan mutu karyawan juga terus dilakukan. 

 Dwijayanti (2016) dengan judul “Implementasi Sistem Informasi 

Akuntansi dan Pengendalian Intern Dalam Proses Pemberian Kredit Pada BPR 
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Nusamba Ngunut – Cabang Ngadiluwih”, hasil penelitian ini adalah penerapan 

Sistem Informasi dan Pengendalian Internal pemberian kredit BPR Nusamba 

Ngunut Cabang Ngadiluwih yang sudah memadai sesuai dengan manajemen 

perkreditan perbankan dimana telah tercapai efisiensi dan efektivitas, Sistem 

Informasi Akuntansi dikatakan dapat berpengaruh pada proses berjalanya fungsi – 

fungsi yang berkaitan dengan pemberian kredit karena sudah memenuhi 

komponen –komponen Sistem Informasi Akuntansi yaitu : sumber daya manusia, 

prosedur – prosedur yang berlaku, dan infrastruktur teknoogi informasi, serta 

pengendalian internal yang telah memenuhi komponen – komponen yaitu : 

lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, pengawasan, 

serta informasi dan komunikasi. 

 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu 

terletak pada objek yang akan diteliti pada PT Bank Perkreditan Rakyat Gunung 

Ringgit Malang tahun 2016. 

 

B. Landasan Teori 

 Landasan teori yang digunakan untuk mendukung pemecahan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian diberikan beberapa konsep teori sebagai berikut : 

1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

 Menurut Mulyadi (2013:163) system pengendalian internal meliputi 

struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk 

menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi 
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sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan 

bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. 

2. Unsur Sistem Pengendalian Intenal 

 Menurut Mulyadi (2013:165) menyatakan unsur sistem pengendalian 

intern sebagai berikut : 

a. 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-kegiatan pokok perusahaan. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan  

yang cukup terhadap kekayaan, utang pendapatan dan biaya. Dalam 

organsasi dalam setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari 

pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi 

tersebut. 

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan system wewenang 

dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan 

baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat 

dalam pelaksanaanya. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Bagaimana 

pun baiknya struktur organisasi, system otorisasi dan prosedur pencatanya, 

serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, 

semua sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakanya. 
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3. Tujuan Pengendalian Internal 

 Menurut Mulyadi (2013:180) menyatakan tujuan dari pengendalian 

internal adalah untuk memberikan keyakinan pencapaian dalam tiga golongan 

tujuan sebagai : 

a. Keandalan informasi keuangan 

b. Kepatuhan terhadap hokum dan peraturan yang berlaku 

c. Efektivitas dan efesiensi operasi 

4. Keterbatasan Pengendalian Internal 

 Menurut Mulyadi (2013:181) mengidentifikasikan keterbatasan bawaan 

yang melekat dalam setiap pengendalian internyaitu : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan (Poor Judgement) 

Seringkali, manajemen dan personil lainya dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam 

melaksanakan tugas rutin karena tidak memadai informasi, keterbatasan 

waktu atau tekanan lain. 

2. Gangguan (Breakdown) 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapka dapat terjadi karena 

personil memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak 

adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau 

permanen dalam personil atau dalam system dan prosedur dapat pula 

mengakibatkan gangguan. 

3. Kolusi (Kollusion) 

Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun 
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untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidak beresan 

atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang. 

2. Pengabaian oleh manajemen (Management Override) 

Manajemen dapat mengabaikan atas prosedur yang telah ditetapkan untuk 

tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi 

keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semua. 

2. Biaya lawan manfaat (Cost Versus Benefit) 

Biaya untuk mengoperasikan tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan 

dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat dan baik 

biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus 

memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitaitf dalam 

mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern. 

5. Komponen Pengendalian Internal 

Menurut Committee Of Sponsoring Organization (COSO) dalam Krismiaji 

(2010:223) terdapat komponen pengendalian intern yaitu sebagai: 

a. Lingkungan Pengendalian  

Tulang punggung sebuah perusahaan adalah karyawan (meliputi atribut 

individu, seperti integritas, nilai etika, dan kompetensi dan lingkungan tempat 

karyawan tersebut bekerja. Mereka merupakan mesin penggerek organisasi  dan 

merupakan fondasi untuk komponen lainnya. Lingkungan pengendalian dapat 

dikelompokkan menjadi: 

1) Komitmen kepada Intregitas dan Nilai etika. 

2) Filosofi dan Gaya Oprasional Manajemen. 
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3) Struktur Organisasi. 

4) Komite Audit. 

5) Metode Penetapan Wewenang dan Tanggung Jawab. 

6) Praktik dan Kebijakan tentang Sumber Daya Manusia. 

7) Pengaruh Eksternal. 

b.  Aktivitas Pengendalian 

Perusahaan harus menetapkan prosedur dan kebijakan pengendalian dan 

melaksanakannya, untuk membantu menjamin bahwa manajemen dapat 

menetapkan tindakan-tindakan  yang diperlukan untuk menghadapi ancaman-

ancaman yang muncul,sehingga tujuan organisasi dapat di capai secara efektif. 

Umumnya aktivitas  pengendalian dapat dikelompokan menjadi lima kelompok 

sebagai berikut: 

1) Otorisasi yang tepat terhadap aktivitas dan transaksi. 

2) Pemisahan Tugas. 

3) Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. 

4) Perlindungan yang memadai terhadap akses dan penggunaan aktiva dan 

catatan. 

5) Pengecekan independen terhadap kinerja. 

c.  Penilaian Resiko 

Organisasi harus menyadari dan waspada terhadap berbagai risiko yang 

dihadapinya Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan serangkaian tujuan, 

yang integrasi, dengan kegiatan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan dan 

kegiatan lainnya sehingga organisasi dapat beroprasi sebagaimana mestinya. 
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Organisasi harus pula menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, 

menganalisis, dan mengelola resiko-resiko terkait.  

d.  Informasi dan komunikasi 

Sistem informasi dan komunikasi mengitari kegiatan pengawasan. Sistem 

tersebut memungkinkan karyawan organisasi untuk memperoleh dan menukar 

informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan menggunakan 

kegiatan organisasi. 

e.  Pemantauan 

 Bisnis harus dipantau, dan dilakukan  modifikasi seperlunya. Dengan cara 

ini, sistem akan bereaksi secara dinamis, yaitu berubah jika kondisinya 

menghendaki perubahan. 

6. Pengertian Pengendalian Kredit 

Menurut Hasibuan (2007:105) pengendalian kredit adalah usaha-usaha 

untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet, 

lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya 

sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, 

pengendalian kredit juga berfungsi untuk mencegah kredit macet yang mungkin 

terjadi pada suatu perusahaan, oleh karena itu penyaluran kredit harus didasarkan 

pada prinsip kehati-hatian dan dengan fungsi yang baik dan benar. 

Menurut Hasibuan (2007:106) tujuan dari pengendalian kredit adalah 

untuk menghindari kemungkinan terjadi adanya penyimpangan dan kesalahan 

dalam penyaluran kredit. Berikut ini beberapa tujuan dari pengendalian kredit 

menurut Hasibun adalah: 
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1. Menjaga agar kredit yang dilakukan aman. 

2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak lancar. 

3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaiaan kredit macet atau 

kredit bermasalah. 

4. Mengevaluasi apakah prosedur kredit yang dilakukan telah baik atau 

masih perlu disempurnakan. 

5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analis kredit dan 

mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali. 

6. Mengetahui posisi presentase collectability credit yang disalurkan 

bank. 

7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analis kredit bank. 

7. Sistem dan jenis-jenis pengendalian kredit 

Menurut Hasibuan (2007:108) Sistem Pengendalian Kredit terdiri dari: 

a. Internal Control Of Credit 

Merupakan sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh karyawan 

bank bersangkutan, meliputi pencegahan, dan penyelesaian kredit. 

b. Audit Control Of Credit 

Merupakan sistem pengendalian atau penilaian masalah yang berkaitan 

dengan pembukuan kredit, meliputi kebenaran pembukuan kredit. 

c. External Control Of Credit 

Merupakan sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik 

oleh Bank Indonesia maupun akuntan public. 
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d. Preventive Control Of Credit 

Merupakan pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan 

pencegahan sebelum kredit tersebut macet. Dapat dilakukan dengan cara: 

1) Penetapan Plafon Kredit.  

Merupakan batas maksimum kredit yang diberikan bank yang dapat 

dipinjam oleh debitur yang bersangkutan. 

2) Pemantauan Debitur.  

Dimaksudkan bahwa bank harus dimonitoring perkembangan 

perusahan debitur setelah kredit diberikan, apaka maju atau menurun. 

3)  Pembinaan Debitur.  

Dimaksud memberikan penyuluhan kepada debitur mengenai 

manajemen dan administrasi agar ia lebih mampu mengelolah 

perusahaannya. 

e. Represive Control Of Credit  

Merupakan pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan 

atau penyelesaian setelah kredit itu dinyatan macet. Tegasnya kredit macet 

harus diselesaikan dengan cara menyita agunan kredit bersangkutan untuk 

membayar pinjaman debitur. 

8. Cara Pengendalian Kredit 

Pengendalian kredit dapat ditempuh dengan berbagai cara. Adapun cara-

cara tersebut menurut Hasibuan (2007:109) adalah: 

a. Pengendalian langsung 
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Merupakan pengendalian yang dilakukan oleh bank dengan mengadaka  

pemeriksaannya langsung ditempat usaha debitur, untuk dapat mengetahui 

keadaan yang sebenarnya dari usaha debitur yang dibiayai dengan kredit. 

b.  Pengendalian tidak langsung 

Merupakan pengendalian dimana bank hanya mengawasi dengan jalan 

meminta laporan berkala yang diperlukan oleh bank antara lain berupa 

laporan neraca dan laporan rugi laba. 

c. Pengendalian komunikasi langsung dan tidak langsung 

Merupakan pengendalian oleh bank dengan mengadakan pemeriksaan 

langsung dan juga meminta laporan berkala yang diperlukan oleh bank, 

cara-cara pengendalian kredit yang diberikan dan kebijakan yang 

ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. 

9. Pengertian Prosedur 

 Suatu prosedur diperlukan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan 

lancar dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, prosedur menguraikan dan 

menjelaskan tahap – tahap yang harus dilaksanakan oleh unit – unit kerja dalam 

suatu perusahaan. Prosedur merupakan urutan pekerjaan atau kegiatan yang 

terencana dengan tujuan untuk menangani transaksi usaha yang berulang. 

 Pengertian prosedur menurut pendapat M Nafarin adalah urutan – urutan 

seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja 

yang seragam. Sedangkan menurut Mulyadi adalah suatu urutan kegiatan klerikal, 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang 

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 

terjadu berulang – ulang. 
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10. Prosedur Pemberian Kredit 

 Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum Kasmir 

(2011:220) sebagai berikut: 

a. Pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan 

permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian 

dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang di butuhkan. 

b. Penyelidikan berkas pinjaman. Tujuannya adalah untuk mengatahui apakah berkas 

yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. 

c. Wawancara I. Tujuannya adalah untuk menyakinkan apakah berkas-berkas 

tersebut sesuai dan lengkap seperti dangan yang diinginkan. 

d. On The Spot. Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai   

objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, pada saat akan melaksanakan   

on the spot hendaknya jangan diberi tahu kepada Debitur, sehingga apa yang 

kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

e. Wawancara II. Kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-

kekurangan pada saat setelah dilakukannya on the spot dilapangan. 

f. Putusan kredit. Putusan kredit menentukan apabila kredit diberikan atau 

ditolak, jika diterima maka akan disiapkan administrasinya, jangka waktu 

kredit, dan biaya-biaya yang harus dibayar.  

g. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Yaitu sebelum kredit 

dicairkan maka terlebih dahulu calon Debitur menandatangani akad kredit, 

mengingat jaminan dengan pihak hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan 

yang dianggap perlu. 
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h. Realisasi kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-

surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan dibank 

yang bersangkutan. 

i. Penyaluran/ penarikan dana. Yaitu pencairan atau pengembalian uang dari 

rekening sebagai realisasi dan pemberian kredit dan dapat diambil sesuai 

ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap. 

 Sedangkan menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:226), pemberian 

kredit ada tiga tahap, yaitu; 

a. Tahap prakarsa dan analisis kredit 

Yaitu kegiatan penerimaan permohonan kredit oleh nasabah yang diajukan 

secara tertulis yang menurut informan lengkap mengenai kondisi 

pemohon/calon nasabah. Bank akan melakukan penelitian apakah pemohon 

tersebut diterima atau ditolak. Jika diterima maka pemohon akan diproses 

lebih lanjut dan pejabat pemrakarsa/menganalisis kredit akan mencari 

informasi selengkapnya dari berbagai sumbe melalui: wawancara dengan 

pemohon. Kunjungan ke lokasi pemohon, wawancara dengan pihak – pihak 

lain yang mengetahui karakter pemohon dan bisnis pemohon, penyelidian 

tentang tujuan penggunaan kredit, kunjungan ke lokasi agunan pemohon untuk 

mengetahui kebenaran dan nilaiagunan, penelitian atas data – data yang akan 

diterima dari pemohon. 

Analisis dan evaluasi kredit yang dituangkan dalam format yang telah 

ditetapkan oleh bank dan disesuaikan dengan jenis kreditnya dan sekurang – 

kurangnya mencakup informasi sebagai berikut : 
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1) Identitas pemohon : Nama pemohon, domisili, bentuk usaha, jenis 

usaha, susunan pengurus, legalitas usaha dsb. 

2) Tujuan permohonan kredit : Jumlah kredit, objek yang dibiayai, jangka 

waktu kredit dan alasan kebutuhan kredit. 

3) Riwayat hubungan bisnis dengan bank : Saat mulai, bidang hubungan 

bisnis, nilai transaksi bisnis dan jumlah total nilai hubungan bisnis. 

b. Tahap pemberian rekomendasi kredit 

Rekomendasi kredit merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi 

atas proposal kredit yang disajikan oleh pejabat pemrakarsa kredit. 

Rekomendasi harus secara jelas menguraikan kekuatan dan kelemahan yang 

akan mempengaruhi kemampuan pemohon untuk memenuhi angsuran yang 

telah dijadwalkan, termasuk evaluasi proteksi kredit seperti asuransi kerugian, 

asuransi kredit, asuransi jiwa dan penanggungan. Apabila perekomendasi 

merasa yakin atas rekomendasinya serta kelengkapan paket kreditnya, 

selanjutnya menyerahkan kepada pejabat pemutus dan mempertahankan 

pendapatnya apabila perlu. 

c. Tahap pemberian putusan kredit  

Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan bisnis yang dimilikinya, pejabat 

pemutus dengan melihat analisis dan evaluasi kredit yang dibuat oleh 

pemrakarsa/penganalisis kredit. Pejabat rekomendasi mampu member putusan 

kredit secara akurat. Pemberian putusan kredit harus dilakukan secara tertulis. 

Apabila putusan kredit telah diberikan selanjutnya paket kredit tersebut diserahkan 

kepada bagian administrasi kredit untuk dipersiapkan hal – hal berikut : 
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1) Memberikan surat penawaran putusan kredit kepada pemohon yang 

menurut struktur dan tipe kredit serta syarat – syarat dan ketentuan 

kredit yang harus dipenuhi oleh nasabah. 

2) Mempersiapkan dokumen perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. 

3) Mempersiapkan dokumen perjanjian accessoir, yaitu perjanjian ikutan dan 

keberadaanya dimaksudkan untuk mendukung/menjamin perjanjian 

pokoknya. 

4) Mempersiapkan dokumen – dokumen untuk dicairkan. Apabila semua 

dokumen yang ditetapkan telah lengkap dan semua biaya – biaya yang 

berhubungan pemberian kredit ( biaya provisi, biaya notaries, biaya 

pengikatan, biaya premi asuransi, biaya percetakan, biaya biro jasa ) telah 

dilunasi oleh pemohon maka kredit dapat dicairkan kepada pemohon. 

11. BANK PERKREDITAN RAKYAT 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatanya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 

12. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat 

Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat menurut Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah 

Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti yaitu : 
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a. Penghimpunan dana dalam bentuk : 

1) Simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk 

lainya yang dipersamakan dengan itu; 

2) Pinjaman yang diterima; 

b. Penyaluran dana; 

c. Penempatan dana dalam bentuk; 

1) Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan 

pada bank umum dan bank umum syariah; 

2) Deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan bank 

pembiayaan rakyat syariah; 

3) Sertifikat Bank Indonesia; 

d. Kegiatan usaha penukaran valuta asing; 

e. Kegiatan lainya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk : 

1) Kegiatan sebagai penyelenggara dan agen layanan keuangan 

tanpa kantor dalam rangka keuangan insklusif (Laku Pandai); 

2) Penyedia layanan Electronic Banking; 

3) Layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR; 

4) Kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas 

pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri; 

5) Kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM, 

6) Kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet, 

7) Kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik dan kegiatan 

pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain; 



23 

 

8) Pemindahan dana bai untuk kepentingan sendiri maupun 

kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum; 

9) Kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk 

mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait 

dengan produk BPR; dan 

10) Menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran 

tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air dan pajak. 

Adapun bentuk hukum BPR dapat memilih salah satu dan: 

a. Perusahaan Daerah (khusus untuk milik pemerintah daerah), 

b. Koperasi, dan 

c. Perseroan Terbatas (PT). 

13. Pengertian Kredit 

 Menurut Kasmir (2008) kata kredit berasal dari kata “credere” dalam bahasa 

italia yang berarti kepercayaan dan juga berasal dari kata Credetium dalam bahasa latin 

yang artinya kepercayaan dan kebenaran. Dalam konteks ini adanya kepercayaan dari 

pihak kreditur kepada debitur akan mengembalikan pinjamanya berikut bunganya 

sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya. 

 Menurut Hasibuan (2008:87) kredit adalah semua jenis pinjaman yang 

harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati. 

 Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:2) kredit adalah suatu reputasi yang 

dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang – 

barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkanya dengan suatu perjanjian 

untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang. 
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 Diatas dikatakan bahwa kredit diberikan atas dasar kepercayaan, sehingga 

pemberian kredit berartipemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi 

yang akan diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima 

kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disetujui bersama. Berdasarkan 

hal tersebut, maka unsur-unsur dalam kredit adalah : 

a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa prestasi (uang, 

jasa atau barang) yang diberikanya akan benar-benar diterimanya kembali di 

masa tertentu yang akan datang. 

b. Waktu, yaitu antara pemberian prestasi dan pengembalianya dibatasi oleh suatu 

masa atau waktu tertentu. Dalam unsur ini terkandung pengertian tentang nilai 

agio uang sekarang lebih bernilai dari uang dimasa yang akan datang. 

c. Resiko, yaitu antara pemberian kredit menimbulkan suatu tungkat resiko, 

dimasa-masa tenggang adalah masa abstrak. Resiko timbul bagi pemberi uang, 

jasa atau barang yang berupa prestasi telah lepas pada orang lain. 

d. Perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu 

perjanjian dan dibuktikan dengan suatu perjanjian. 

Berbicara tentang perkreditan sebenarnya tidak dapat lepas dari masalah 

lain yang timbul dalam suatu kegiatan perkreditan. Untuk mengatasi kerumitan 

agar perkreditan berjalan lancar, maka diperlukan suatu rangkaian peraturan yang 

telah ditetapkan terlebih dahulu baik secara lisan maupun secara tertulis sebelum 

perkreditan berlangsung. 
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14. Jenis-Jenis Kredit 

 Menurut Ismail (2010, 99-108) kredit dibedakan menjadi beberapa jenis 

antara lain : 

a. Kredit dilihat dari tujuan penggunaan 

1) Kredit Investasi 

Merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk 

pengadaan barang – barang modal yang mempunyai nilai ekonomis lebih 

dari satu tahun. 

2) Kredit Modal Kerja 

Merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal 

kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. 

3) Kredit Konsumtif 

Merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang 

dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan keperluan 

usaha. 

b. Kredit dilihat dari jangka waktunya 

1) Kredit Jangka Pendek 

Merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun 

2) Kredit Jangka Menengah 

Merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun 

sampai tiga tahun 

3) Kredit Jangka Panjang 

Merupakan kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. 
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c. Kredit dilihat dari cara penarikanya 

1) Kredit Sekaligus 

Yaitu kredit yang dicairkan sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang 

disetujui 

2) Kredit Bertahap 

Yaitu kredit yang pencairanya tidak sekaligus, akan tetapi secara bertahap 

2,3,4 kali pencairan dalam masa kredit. 

3) Kredit Rekening Koran 

Yaitu kredit yang penyediaan dananya dilakukan melalui pemindah 

bukuan. 

d. Kredit dilihat dari sector usaha 

1) Sektor Industri 

Yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sector 

industry 

2) Sektor Perdagangan 

Yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam bidang 

perdagangan. 

3) Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan 

Yaitu kredit yang diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sector 

4) Sektor Jasa 

Sebagaimana tersebut dibawah ini yang dapat diberikan kredit oleh bank 

antara lain : 
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a) Jasa Pendidikan 

b) Jasa Rumah Sakit 

c) Jasa Angkutan 

d) Jasa Lainya 

5) Sektor Perumahan 

Yaitu kredit yang diberikan kepada debitur yang bergerak di bidang 

pembangunan perumahan. 

e. Kredit dilihat dari segi jaminan 

1) Kredit dengan Jaminan 

Merupakan kredit yang didukung dengan jaminan (agunan) 

2) Kredit tanpa Jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan kepada debitur tanpa didukung adanya 

jaminan dan diberikan atas unsure kepercayaan. 

f. Kredit dilihat dari jumlahnya 

1) Kredit UMKM 

Merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan skala usaha 

sangat kecil 

2) Kredit UKM 

Merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan batasan antara 

Rp 50.000.000,- dan tidak melebihi Rp 350.000.000,- 

3) Kredit Korporasi 

Merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dengan jumlah besar dan 

diperuntukkan kepada debitur besar (korporasi). 
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15. Tujuan Kredit 

Secara umum tujuan kredit adalah : 

a. Profitability 

Yaitu pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh hasil dan kredit berupa 

keuntungan maupun bunga. 

b. Safety 

Yaitu pemberian kredit dimaksudkan agar prestasi atau fasilitas yang diberikan 

benar-benar terjamin keamananya. 

Sedangkan pemberian kredit sendiri bertujuan untuk : 

1) Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan 

pembangunan. 

2) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna 

menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 

3) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat 

memperluas usahanya. 

16. Fungsi Kredit 

 Fungsi kredit bagi masyarakat menurut Malayu S.P Hasibuan (2008:88) 

antara lain : 

a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan 

perekonomian 

b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat 

c. Memperlancar arus barang dan arus uang 

d. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, GCI dll) 
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e. Meningkatkan roduktifitas dana yang ada 

f. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat 

g. Memperbesar modal kerja perusahaan 

h. Meningkatkan income percapita (IPC) masyarakat 

i. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis 

17. Resiko Perkreditan 

Dalam rangka mengingatkan perolehan laba, perbankan perlu mengetahui 

risiko – risiko yang akan dihadapinya. Risiko ini merupakan kondisi dan situasi 

yang akan dihadapi di masa yang akan dating yang sangat besar pengaruhnya 

terhadap perolehan laba bank. Menurut Kasmir (2010 : 103-104) secara umum 

jenis – jenis risiko yang mungkin atau bakal dihadapi meliputi sebagai barikut : 

i. Risiko Lingkungan 

Risiko lingkungan artinya risiko yang berkaitan dengan lingkungan perbankan 

terutama yang berkaitan dengan lingkungan luar (eksternal) perbankan. Risiko 

lingkungan terdiri dari beberapa risiko antara lain : risiko ekonomi, risiko 

kompetensi dan risiko peraturan yang dibuat pemerintah. 

ii. Risiko Manajemen 

Risiko manajemen merupakan risiko yang berkaitan dengan risiko dari dalam 

perusahaan (internal), seperti risiko organisasi, risiko kemampuan bank 

melayani nasabah atau lainya, dan risiko kegagalan terhadap usaha yang 

dijalankan. 

iii. Risiko Penyerahan 

Risiko penyerahan juga lebih terpengaruh oleh internal bank seperti, risiko 

operasional, risiko perkembangan teknologi dan lainnya. 
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d.   Risiko Keuangan 

Risiko keuangan berkaitan erat dengan pengaruh internal dan eksternal seperti 

risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko suku bunga.  

18. Kriteria dalam Pemberian Kredit 

Dalam pelaksanaan pemberian kredit, perusahaan dihadapkan pada suatu 

masalah yang cukup kompleks, antara lain : 

a. Kepada siapa kredit itu diberikan 

b. Untuk obyek apa kredit itu diberikan 

c. Apakah calon debitu yang akan menerima kredit akan mampu mengembalikan 

hutang pokonya ditambah bunga serta kewajibanya. 

d. Berapa jumlah (plafon maksimum kredit) yang layak diberikan 

e. Apakah kredit yang akan diberikan cukup aman atau resikonya kecil 

Selain masalah-masalah umum yang harus dipecahkan oleh perusahaan 

dalam pemberian kredit yang juga dihadapkan pada masalah yang bersifat khusus 

yang menyangkut kegiatan usaha dari calon debitur secara spesifik. Sebab 

perkreditan mempunyai sifat kasuasitis. Yang artinya masing-masing calon 

costumer mempunyai permasalahan spesifik berbeda secara meteril antara satu 

nasabah dengan nasabah lain. Oleh karena itu antara satu nasabah dengan yang 

lain diperlukan adanya pendekatan dan pengangan yang berbeda dan sangat 

memperhatikan ciri-ciri khusus dari usaha/pekerjaanya. 

Untuk dapat menjawab atau mengambil keputusan masalah yang dihadapi dalam 

proses pemberian kredit. Analisa itu diperlukan secara kritis baik melalui pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif terhadap semua aspek mikro dan makro ekonom yang 
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mempengaruhi kegiatan seuatu jenis usaha. Ini semua dapat diperoleh dari calon costumer 

itu sendiri dan juga pihak lain yang berhubungan dengan calon costumer tersebut. Untuk itu 

perusahaan perlu mengetahui kriteria atau prinsip-prinsip pemberian kredit. 

Penilaian dengan analisis 5C menurut Kasmir (2008 : 108-111) adalah 

sebagai berikut : 

1) Character (Watak) 

2) Capacity (Kapasitas) 

3) Capital (Modal) 

4) Condition (Kondisi) 

5) Collateral (Jaminan) 

a) Character 

Analisis yang dilakukan terhadap pribadi nasabah secara individu ataupun 

pengurus dari suatu badan usaha seperti : sifat-sifat pribadi, gaya hidup (life 

style). Kebiasaan-kebiasaan dan kemauan serta niat baik nasabah untuk memenhi 

kewajibanya kelak (Willingness to pay). 

b) Capacity 

Analisis ini bertujuan mengukur tingkat kemampuan calon debitur dalam 

mengelola kredit yang diberikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : 

1. Aspek Manajemen 

Aspek Manajemen adalah kemampuan pengelolaan perusahaan antara lain : 

kemampuan menetapkan visi dan misi dalam berusaha, menterjemahkan visi 

dan misi dalam sasaran-sasaran spesifik, merumuskan strategi secara efektif 

dan efisien serta melakukan evaluasi dan pengendalian. 
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2. Aspek Produksi 

Analisis aspek produksi bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemohon 

untuk berproduksi/berdagan secara berkesinambungan.  

3. Aspek Pemasaran 

Tujuan analisis terhadap aspek pemasaran adalah untuk menilai kemampuan 

pemohon memasarkan produknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain : 

data penjualan, tingkat persaingan, angka proyeksi pemasaran pada masa 

mendatang yang meliputi perencanaan dan strategi pemasaran yang dilakukan. 

4. Aspek Personalia 

Analisis aspek personalia bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dari 

sisi kuantitas maupun kualitas tenaga kerja yang mendukung aktivitas 

perusahaan dan kemampuan perusahaan memelihara hubungan baik antara 

tenaga kerja dengan perusahaan.  

5. Aspek Finansial 

Aspek ini membahas tentang catatan - catatan atau laporan dan rasio – rasio 

keuangan usaha atau perusahaan, sehingga tercermin fundamental keuangan 

usaha atau perusahaan calon debitur (baik pada saat ini maupun perkiraan saat 

yang akan datang). Dari perhitungan keuangan tersebut akan tercermin mampu 

tidak usaha atau debitur untuk memenuhi kewajiban –kewajibanya, baik untuk 

pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya dalam waktu yang wajar. 

Disamping itu perusahaan harus mampu untuk mendapatkan laba yang cukup 

wajar agar usaha atau perusahaan terus lebih berkembang. 
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c) Capital

Analisis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan usaha calon debitur 

untuk mendukung permbiayaan dengan modalnya sendiri. Semakin besar 

kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung 

oleh modal sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 

1) Besar dan kompensasi modal sebagaimana dicantumkan dalam akte

pendirian perusahaan dan perusabahanya.

2) Perkembangan profitabilitas usaha selama minimal dua periode terakhir.

Tinggi rendahnya profitabilitas mencerminkan tinggi rendahnya

kemampuan modal sendiri dan laba.

d) Condition Of Economic

Analisa ini bertujuan untuk melihat kondisi perkonomian secara umum 

serta kondisi pada sector usaha calon debitur. Keadaan perdagangan serta 

persaingan di lingkungan sector usaha calon debitur, sehingga kredit yang 

diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya. 

e) Collateral

Setiap pemberian kredit harus disertai dengan jaminan fisik yang jumlah 

dan nilainya harus dapat menjamin jumlah kredit, bilamana suatu kemacetan 

nantinya. Jaminan kredit ini harus benar-benar dapat dikuasai serta diyakini 

kebenaran status pemiliknya. 


