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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Yulianto (2016) dengan bertujuan

untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan 5C dalam pemberian kredit

konsumtif pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Nangka Pekanbaru.

Kesimpulan hasil penelitian tersebut adalah implementasi dari kebijakan dinilai

berjalan sudah cukup baik. Hanya saja dalam pengawasan di lapangan untuk

pelaksanaan analisis karakter masih sangat kurang, sehingga seringnya terjadi

pemalsuan data-data calon debitur.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Argohari (2015) dengan tujuan untuk

mengetahui prosedur pemberian kredit dan untuk mengetahui apakah kredit pada

PT Adira Finance Cabang Kediri sudah sesuai dengan prinsip 5C. Kesimpulan

hasil penelitian tersebut adalah kinerja Adira Finance selama ini sangat efektif dan

efisien. Kebijakan penjualan perusahaan sudah efektif, penetapan standar kredit

sudah sesuai dengan kriteria 5C, namun penetapan persyaratan untuk mendapatkan

kredit perusahaan masih longgar, dan kebijakan penagihan perusahaan sudah

efektif dan efisien.

Peneliti yang ketiga dilakukan oleh Clarita (2014) tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui efektivitas pemberian kredit dalam rangka

mengoptimalkan alokasi dana bank. Kesimpulan hasil penelitian tersebut adalah
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seluruh hasil analisis efektivitas kredit dalam rangka mengoptimalkan alokasi dana

bank sangat baik, karena efektivitas pemberian kredit yang terus tercapai dari tahun

ke tahun diiringi dengan kenaikan alokasi dananya, dengan demikian dapat

dipastikan bahwa PT Bank Jatim Cabang Batu semakin maju dan berkembang,

serta semakin dipercaya oleh nasabah maupun masyarakat.

Perbedaan antara penelitian terdahulu pertama, kedua dan ketiga dengan

penelitian sekarang adalah laporan keuangan tahun 2012 sampai 2016 dan

penelitian sekarang menggunakan prinsip 5C. Obyek yang diteliti terdahulu yakni

PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Nangka Pekanbaru, PT Adira Finance

Cabang Kediri dan PT Bank Jatim Cabang Batu sedangkan penelitian sekarang

adalah PT BPR Amanat Kesejahteraan Indonesia (Akasia Bank). Persamaan antara

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menilai

kebijakan debitur dan analisis efektivitas.

B. Tinjauan Teori

1. Keputusan Penyaluran Kredit

Penyaluran dana kredit adalah dana bank yang diproduktifkan untuk

memperoleh pendapatan bank berupa bunga bank. Pada umumnya, sebagaian

besar pendapatan bank bersumber dari bunga kredit yang disalurkan oleh bank

walaupun ada bank yang pendapatannya sebagian besar berasal dari bukan

bunga kredit seperti pendapatan dari jasa pengiriman uang.
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Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10

Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang

menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank sendiri

merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak.

Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya

menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari

pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) kemudian menempatkannya

kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit spending unit)

melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan

kesejahteraan rakyat banyak.

Sedangkan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan

dengan bank, mencakup kelembangaan, kegiatan usaha serta cara dan proses

dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha tersebut adalah

menyangkut jasa keuangan. Dalam perspektif ilmu keuangan, perbankan adalah

bagian dari ilmu keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992

tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, maka bank dapat

dibedakan menjadi :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pengertian kredit menurut undang-undang No. 7 Tahun 1998 Pasal 1

butir 12 pengertian 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,

imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Tujuan utama pemberian suatu kredit bagi bank antara lain (Kasmir,

2012 : 86) :

1) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
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Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan

sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

2) Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara

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

dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang

atau badan usaha.

3) Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan

biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan

dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan

kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang

dalam jumlah tertentu.

Fungsi dari suatu kredit bagi masyarakat yaitu (H. Malayu S.P.

Hasibuan, 2001 : 88) :

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.

e) Meningkatkan produktivitas dana yang ada.

f) Meningkatkan daya guna barang.



13

g) Kegairahan berusaha masyarakat.

h) Memperbesar modal kerja perusahaan.

i) Meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat.

j) Mengubah cara berpikir masyarakat untuk lebih ekonomis.

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu

fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2012 : 84) :

a) Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberian kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik

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

tertentu dimasa yang akan datang.

b) Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing

pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan

penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh

kedua belah pihk yaitu nasabah dan bank.

c) Jangka waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah

disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak

memiliki jangka waktu.

d) Risiko

Risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang

diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal
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mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja

yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

e) Balas jasa

Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal

dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam

bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini

merupakan keuntungan utama bank.

Unsur utama dalam menentukan kualitas kredit adalah waktu

pembayaran bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman.

Perincian sebagai berikut (Veithzal Rivai, 2007:451) :

a) Kredit Lancar (Pass)

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria seperti di bawah ini :

1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu

2) Memiliki mutasi rekening yang aktif

3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan angunan tunai (cash collateral)

b) Perhatian Khusus (Special Mention)

Kredit digolongkan ke dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokokdan bunga yang belum melampaui

90 hari

2) Kadang-kadang terjadi cerukan

3) Mutasi rekening relatif aktif

4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
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5) Didukung oleh pinjaman baru

c) Kurang Lancar (Substandard)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar apabila memenuhi

kriteria :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokokdan bunga yang belum melampaui

90 hari

2) Sering terjadi cerukan

3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90

hari

5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur

6) Dokumentasi pinjaman yang lemah

d) Diragukan (Doubtful)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit diragukan apabila memenuhi

kriteria :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokokdan bunga yang belum melampaui

180 hari

2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen

3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari

4) Terjadi kapitalisasi bunga

5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun

pengikatan jaminan
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e) Macet (Loss)

Kredit digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokokdan bunga yang belum melampaui

270 hari

2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan

pada nilai wajar

2. Faktor-Faktor Penentu Penyaluran Kredit

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah

merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat

suatu musibah. Apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara

mendalam sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit,

fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Dalam pemberian kreditnya

bank harus memerhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar.

Artinya, sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus

merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan

kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit oleh bank

dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang

nasabahnya. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering

dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan analisis 3R. Prinsip

pemberian kredit dengan analisis 5C sebagai berikut (Kasmir, 2008:101) :
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a. Character

Keadaan sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya

adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari

orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

Keyakinan ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar

belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperi : cara hidup atau

gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya.

b. Capacity

Kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan

dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mengelola

bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan

terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. Capital

Jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Setiap

nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus menyediakan dana dari

sumber lainnya atau modal sendiri. Untuk mengetahui sumber-sumber

pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh

bank.

d. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik

maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang

diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi
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suatu masalah jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat

mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindungan bank dari risiko

kerugian.

e. Condition

Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk

di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi

ekonomi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit

untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi

diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa

yang akan datang.

Penilaian dengan menggunakan analisis 7P adalah sebagai berikut

menurut Kasmir (2012 : 103) :

1) Personality (Kepribadian)

Melihat 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 (Golongan)

Melakukan pengelompokan 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.
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3) Perpose (Tujuan)

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis

kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat

bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau

perdagangan.

4) Prospect (Harapan)

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau

sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang

dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga

nasabah.

5) Payment (Pembayaran)

Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil

atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kreditnya yang

diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin

baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh

sektor lainnya.

6) Profitability (Kemampuan memperoleh laba)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau

akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan

dipeolehnya dari bank.
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7) Protection (Perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank

tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan

barang atau orang atau jaminan asuransi.

Penilaian dengan menggunakan analisis 3R adalah sebagai berikut

menurut Hasibun (2001 : 108) :

a) Return

Penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon deitor setelah

memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar

pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur

bersangkutan maka kredit diberikan.

b) Repayment

Memperhitungkan kemampuan, jangka, dan jangkawaktu pembayaran

kredit oleh calon debitur tetapi perusahaannya tetap berjalan.

c) Risk Bearing Ability

Kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi resiko, apakah

perusahaan calon debitur resikonya besar atau kecil. Kemampuan

perusahaan menghadapi resiko ditentukan oleh besar atau kecil.

Kemampuan perusahaan menghadapi resiko ditentukan oleh besarnya

modal dan strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan

bersangkutan. Jika risk bearing ability perusahaan besar maka kredit tidak
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diberikan tetapi apabila risk bearing ability perusahaan kecil maka kredit

diberikan.

3. Analisis Kelayakan Penyaluran Kredit

Penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan

suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan

menggunakan 5C atau 7P atau 3R, namun untuk kredit yang lebih besar

jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Apabila

salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan

untuk mengambil keputusan.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian merupakan uraian tentang hubungan antara

variabel yang terkait dalam masalah terutama yang diteliti sesuai dengan rumusan

masalah dan kajian pustaka. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dari teori

yang telah dibahas, maka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang

keputusan penyaluran kredit dapat dilihat pada kerangka pikir penelitian pada

gambar 2.1.
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan Gambar 2.1 kerangka penelitian ini menjelaskan bahwa

diketahui PT BPR Akasia Bank-Batu dalam  analisis kebijakan penyaluran kredit

sudah sesuai dengan ketentuan 5C terhadap pengajuan kredit. Penilaian kredit yang

berkaitan secara langsung dan memenuhi syarat nantinya akan ada keputusan

penyaluran kredit.

Pengajuan Kredit

Penilaian Kredit (5C)

Kebijakan Penyaluran Kredit

Keputusan Penyaluran Kredit


