
5 
 

BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Landasan penelitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan oleh peneliti 

pernah dilakukan oleh Papalangi (2013), tentang Penerapan SPI dalam Menunjang 

Efektivitas Pemberian Kredit UKM pada PT. BRI (PERSERO) TBK Manado. 

Hasil penelitian dari Papalangi (2013) adalah Sistem Pengendalian Internal yang 

diterapkan dalam proses pemberian kredit telah memenuhi unsur-unsur 

pengendalian internal. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa sistem pengendalian 

internal pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manado telah 

sesuai dengan teori-teori yang ada sehingga dapat mendorong tercapainya 

pemberian kredit yang efektif. 

  Handayani (2012) dalam penelitiannya tentang Sistem Pengendalian Internal 

Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah Pada 

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Kanwil Surabaya, menunjukkan bahwa 

sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam proses pemberian kredit telah 

memenuhi sebagian besar dari unsur-unsur pengendalian internal. BNI memiliki 

struktur pengendalian internal yang memadai dalam perkreditan untuk mencegah 

penyalahgunaan wewenang. 

  Penelitian yang dilakukan Purwatiasih, dkk (2014) tentang Analisis 

Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Kanaya, 

menunjukkan hasil prosedur pengendalian internal dalam pemberian kredit telah 

memadai. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerapan prinsip 5C dengan cukup 
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baik sebelum dicairkannya suatu kredit. Adapun kendala dari PT. BPR Kanaya 

adalah penagihan kredit macet yaitu: jaminan hilang, bad character, sakit, pindah 

alamat atau kerja, berhenti kerja, meninggal, bangkrut dan salah analisa kredit. 

Dan upaya yang dilakukan oleh PT. BPR Kanaya untuk mengatasi kendala 

tersebut dengan melakukan penagihan terus menerus, cover asurasi, penataan 

kembali suatu kredit (mainternace), penambahan waktu, penambahan fasilitas dan 

perubahan perjanjian kredit, penghapusan piutang. 

  Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Hadi (2014) tentang Sistem 

Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Bank Danamon Cabang Kembang 

Jepun Surabaya, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Danamon 

Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya telah melakukan sistem 

pengendalian internal pemberian kredit dengan melakukan proses dan prosedur 

pengajuan kredit dengan calon debitur sesuai dengan Undang-Undang No. 10 

tahun 1998 Undang-Undang Perbankan tentang Pengajuan Kredit. Sehingga dapat 

mencegah penyalahgunaan wewenang dan meminimalisir kredit macet. 

  Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Anasthasia dkk (2015) tentang 

Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit Mikro Pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Banyuasri. Hasil penelitian 

menunjukkan, Setiap putusan pemberian kredit kepada seorang debitur /calon 

debitur harus berdasarkan kepada analisis dan evaluasi yang menyeluruh terhadap 

seluruh kebutuhan Kreditnya, baik yang telah diberikan dan atau akan diberikan 

oleh BRI Unit sesuai permohonan debitur sepanjang tidak melebihi batas 
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maksimum Kredit yang ditetapkan untuk Kredit usaha (Modal Kerja, Kredit 

Investasi ). 

  Pada penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu 

menyesuaikan teori-teori SPI dengan penerapannya pada objek. Perbedaan dari 

penelitian ini menggunakan objek PT BRI (Persero) Kantor Cabang Jombang Unit 

Panglima Sudirman. 

2.2. Tinjauan Pustaka 

2.2.1. Sistem Pengendalian Internal 

 Menurut Mulyadi (2010:195) Pengendalian Internal adalah suatu proses yang 

yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan Personal entitas lain 

yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga 

golongan tujuan berikut ini:  

a. Keandalan pelaporan keuangan 

b. Efektifitas dan efisiensi operasi 

c. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku 

2.2.2. Tujuan Pengendalian Internal 

 Tujuan Pengendalian Internal Suatu sistem pengendalian yang efisien dan 

efektif sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan karena adanya sistem 

pengendalian, diharapkan rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan 

dengan baik. Menurut Mulyadi (2008:163) menyatakan bahwa tujuan 

pengendalian intern adalah:  

1. Menjaga kekayaan organisasi 

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 
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3. Mendorong efisiensi  

4. Mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen  

 Sesuai dengan tujuannya maka pengendalian intern tersebut dapat dibagi 2 

yaitu pengendalian intern administrasi (Internal Administrative Control) dan 

pengendalian intern akuntansi (Internal Accounting Control). Pengendalian 

intern administrasi terdiri dari prosedur dan catatan yang membantu manajemen 

untuk mencapai tujuan perusahaan. 

2.2.3. Komponen Kontrol Internal  

 COSO atau Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway 

Commission memperkenalkan adanya lima komponen pengendalian intern yang 

meliputi Lingkungan Kontrol, Penilaian Resiko, Informasi dan Komunikasi, 

Pengawasan, dan Kegiatan Kontrol. Menurut James A. Hall (2001:155):  

1) Lingkungan Kontrol 

 Lingkungan kontrol adalah pondasi dari keempat komponen control 

lainnya. Lingkungan kontrol menetapkan suasana organisasi dan 

mempengaruhi kesadaran kontrol dari para manajemen dan pegawainya. 

Elemen-elemen yang penting dari lingkungan control adalah: 

 Integritas dan nilai etika manajemen 

 Struktur organisasi 

 Partisipasi dewan direktur organisasi dan komite audit, jika ada 

 Filosofi manajemen dan gaya operasi 

 Prosedur pendelegasian tanggung jawab dan otoritas 
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 Metode manajemen dalam menilai kinerja 

 Pengaruh eksternal, seperti penilaian dari agen penentu undang-undang 

 Kebijakan dan praktik organisasi dalam memanajemen sumber daya 

manusianya. 

2) Penilaian Resiko 

 Organisasi harus melakukan penilaian resiko untuk mengidentifikasi, 

menganalisis, dan mengatur resiko-resiko yang relevan dengan pelaporan 

keuangan. Risiko dapat muncul atau berubah dari situasi seperti ini: 

 Perubahan dalam lingkungan operasi yang memaksa tekanan baru atau 

berubah pada perusahaan 

 Personel baru yang memegang pemahaman kontrol internal yang 

berbeda atau memadai 

 Sistem informasi yang direkayasa kembali atau baru yang 

mempengaruhi pemrosesan transaksi 

 Pertumbuhan yang signifikan dan cepat yang menyaring kontrol 

internal yang ada 

 Penerapan teknologi baru ke proses produksi atau sistem informasi yang 

mempengaruhi pemrosesan transaksi. 

 Perkenalan akan lini atau produk baru dengan pengalaman organisasi 

yang sedikit 
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 Restrukturasi organisasi menghasilkan pengurangan dan/atau 

pengalokasian kembali personel-personel dari operasi bisnis dan 

pemrosesan transaksi yang diproses 

 Memasuki pasar asing yang dapat mempengaruhi operasi (yaitu, risiko 

yang berkaitan transaksi mata uang asing) 

 Penerapan prinsip akuntansi yang baru yang mempengaruhi persiapan 

laporan keuangan. 

3) Informasi dan komunikasi 

 Sistem informasi terdiri atas catatan-catatan dan metode yang 

digunakan untuk memulai, mengidentifikasi, menganalisis, dan mencatat 

transaksi organisasi serta untuk memperhitungkan aktiva dan kewajiban 

terkait. Sistem informasi akuntansi yang efektif akan: 

 Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi keuangan yang sah 

 Menyediakan informasi yang tepat waktu tentang transaksi dengan 

rincian yang rumit untuk memungkinkan klasifikasi dan pelaporan 

keuangan yang benar 

 Mengukur nilai transaksi keuangan dengan akurat sehingga efek mereka 

dapat dicatat dalam laporan keuangan 

 Mencatat transaksi dengan akurat pada periode waktu munculnya. 

4) Pengawasan 

 Pengawasan adalah proses di mana kualitas desain kontrol internal dan 

operasinya dapat dinilai. Hal ini dapat dicapai dengan prosedur yang 
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terpisah atau dengan kegiatan yang berkelanjutan. Dengan merangkumkan 

kegiatan, menyoroti trend, dan mengidentifikasi pengecualian-

pengecualian dari kinerja normal, laporan manajemen yang didesain 

dengan baik akan memberikan bukti tentang berfungsi atau tidak 

berfungsinya kontrol internal.  

5) Kegiatan Kontrol  

 Kegiatan kontrol adalah kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk 

memastikan bahwa tindakan yang benar diambil untuk menghadapi risiko 

organisasi yang diidentifikasi. Kegiatan-kegiatan kontrol dapat 

dikelompokan menjadi dua kategori: kontrol komputer dan kontrol fisik. 

 Kontrol Komputer: Kontrol komputer secara khusus berkaitan dengan 

lingkungan TI dan auditing TI, dikelompokkan dalam dua kelompok 

besar, yaitu kontrol umum dan kontrol aplikasi. Kontrol umum 

berkaitan dengan keseluruhan entitas, seperti misalnya kontrol atas 

pusat data, database organisasi, pengembangan sistem, dan 

pemeliharaan program. Kontrol aplikasi memastikan integritas sistem 

spesifik seperti pemrosesan pesanan penjual, utang dagang, dan 

aplikasi gaji.  

 Kontrol Fisik: Jenis kontrol ini terutama berkaitan dengan sistem 

akuntansi tradisional yang menerapkan prosedur manual. Namun, 

konsep kontrol ini juga memberikan wawasan akan risiko dan kontrol 

yang berkaitan dengan lingkungan TI. Menekankan isu-isu yang 
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berkaitan dengan enam kategori tradisonal dari kegiatan kontrol fisik: 

otorisasi transaksi, pemisahan tugas, supervise, record akuntansi, 

kontrol akses, dan verivikasi independen.  

2.2.4. Kredit  

 Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

jumlah bunga.  

2.2.5. Unsur-unsur Kredit 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit 

adalah sebagai berikut menurut Kasmir, (2000:74) 

a. Kepercayaan  

 Suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan 

baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali 

dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, 

karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan untuk penelitian dan 

penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan 

penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan 

kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan. 

b. Kesepakatan  

 Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. 
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Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. 

Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang 

ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah. 

c. Jangka waktu  

  Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, 

jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah 

disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak 

memiliki jangka waktu. 

d. Resiko  

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian 

yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada 

hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak 

sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab 

tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu 

pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu 

kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. 

Resiko ini mejadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun 

yang tidak disengaja. 

e. Balas Jasa 

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tertentu mengharapkan suatu 

keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu 

kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank 
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prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan 

komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama 

bank.  

2.2.6. Jenis-jenis Kredit 

 Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan 

akan kebutuhan jenis kreditnya. Pemberian fasilitas kredit oleh bank 

dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. 

Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu 

mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Secara 

umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dilihat dari berbagai segi 

adalah: 

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

Dilihat dari segi kegunaan adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut

apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan.

Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha

atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk

suatu periode yang relatif lebrelative dan biasanya kegunaan kredit ini

adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan

produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan
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untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya 

lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit 

modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit 

investasi yang sudah ada. 

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit  

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan dan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan 

untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit 

dilihat dari segi tujuan adalah: 

a. Kredit Produktif 

  Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau 

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. 

Artinya kredit digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan 

suatu baik berupa barang maupun jasa.  

b. Kredit konsumtif 

  Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secar 

pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang atau jasa yang 

dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh 

seseorang atau badan usaha. 

c. Kredit Perdagangan  

 Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan 

perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang 

pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan 
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tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen 

perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu. 

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu 

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari 

pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini adalah: 

a. Kredit jangka pendek 

 Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 

tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan 

modal kerja. 

b. Kredit jangka menengah 

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

kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank 

mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang. 

c. Kredit jangka panjang 

  Merupakan kredit yag masa pengembaliannya paling panjang yaitu 

diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk 

investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau 

manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan. 

4. Dilihat dari Segi Jaminan 

Dilihat dari segi jaminan artinya setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus 

dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit 

yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah: 

a. Kredit dengan jaminan 
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  Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. 

Jaminan tersebut dapat berbentuk baerwujud atau tidak berwujud. 

Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan 

yang diberikan kepada calon debitur. 

b. Kredit tanpa jaminan 

  Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit 

ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si 

calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan. 

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha 

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu 

pemberian fasilitas kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut: 

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor 

perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa 

jangka pendek atau jangka panjang. 

b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan dalam jangka waktu 

yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka 

panjang seperti kambing atau sapi. 

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik 

untuk industri kecil, menengah atau besar. 

d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang 

dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, 

minyak atau tambang timah. 



18 
 

e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun 

sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk 

para mahasiswa yang sedang belajar. 

f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan professional seperti, dosen, 

dokter atau pengacara. 

g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau 

pembelian perumahan 

h. Dan sektor-sektor usaha lainnya. 

2.2.7. Prinsip Penilaian Kredit 

 Ada beberapa prinsip - prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu 

dengan analisis 5 C, analisis 7 P menurut Kasmir, (2000:91)  

  Analisis 5 C adalah sebagai berikut:  

1. Character, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon 

debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank, 

bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-

benar dapat dipercaya.  

2. Capacity (capability), untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam 

membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta 

kemampuan mencari laba.  

3. Capital, dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang 

dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.  
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4. Collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang 

bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit 

yang diberikan.  

5. Condition, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi 

sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. 

  Analisis 7 P adalah sebagai berikut:  

1. Personality, Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah 

lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup 

sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu 

masalah.  

2. Party, Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau 

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta 

karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan 

akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.  

3. Purpose, Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit 

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.  

4. Prospect, Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang 

apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai 

prospek atau sebaliknya. 

5. Payment, Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan 

kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk 

pengembalian kredit yang diperolehnya.  
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6. Profitability, Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam 

mencari laba.  

7. Protection, Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan 

oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa 

jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. 

Disamping penilaian dengan 5C dan 7P, prinsip penilaian kredit dapat pula 

dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang 

relative besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi: 

1) Aspek Hukum 

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen –dokumen 

atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin 

usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.  

2) Aspek Pasar dan Pemasaran 

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang 

akan datang. 

3) Aspek Keuangan 

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam 

membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa 

besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. 

Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. 



21 
 

4) Aspek Operasi/Teknis 

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan 

kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang 

dimilikinya. 

5) Aspek Manajemen 

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. 

6) Aspek Ekonomi/Sosial 

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang 

ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, 

apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya. 

7) Aspek AMDAL 

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan 

adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak 

tersebut. 

2.2.8. UMKM 

 Bentuk UMKM dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti 

misalnya firma dan CV, maupun perseroan terbatas. (Warsono, 2010) UMKM 

dapat dikategorikan menjadi 3 terutama berdasar jumlah asset dan omzet 

sebagaimana tercantum di Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

UMKM sebagai berikut: 

a. Usaha mikro: Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria: 
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1) Aset ≤ Rp50 juta 

2) Omzet ≤ Rp300 juta 

b. Usaha kecil: usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menegah atau usaha besar yang memenuhi kriteria: 

1) Rp 50 juta < Aset ≤Rp 500 juta 

2) Rp 300 juta < Omzet ≤Rp 2,5 miliar 

c. Usaha menengah: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau caang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria: 

1) Rp500 juta < Aset ≤ Rp2,5 miliar 

2) Rp2,5 miliar < Omzet ≤ Rp50 miliar



 

 




