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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan oleh Ariyanti (2012) dan objek yang 

digunakan  adalah PT. BPR Armindo Kencana. Kesimpulan yang didapat 

yaitu penerapan penyaluran kredit pada nasabah kredit konsumtif sudah 

sesuai dengan penerapannya kepada nasabah, sedangkan penerapan 

penyaluran kredit pada nasabah kredit modal kerja kurang sesuai 

penerapannya kepada nasabah. Analisis kebijakan penyaluran kredit yang 

dilakukan oleh PT BPR Armindo Kencana sudah cukup baik sesuai 

dengan prinsip kehati-hatian penyaluran kredit 5C (character, capacity, 

capital, collateral, condition).  

Penelitian selanjutnya oleh Zaini (2014), studi kasus pada Koperasi 

Wanita SU “Setia Budi Wanita” Kota Malang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran kredit tanggung 

renteng yang diterapkan karyawan sesuai dengan kebijakan penyaluran 

kredit tanggung renteng yang telah ditetapkan koperasi. Koperasi wanita 

SU setia budi wanita Jawa Timur dalam menerapkan kebijakan penyaluran 

kredit tanggung renteng selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian, dan 

kebijakan penyaluran kredit tanggung renteng yang ditetapkan Koperasi 

Wanita SU Setia Budi Wanita sesuai dengan prinsip kehati-hatian 

penyaluran kredit. 



9 
 

Peneliti terakhir oleh Najih (2016), studi kasus pada Koperasi Agro 

Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur Cabang Wonosari Kabupaten 

Malang. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa karyawan Kanindo 

sudah memahami tentang pembiayaan Mudharabah tetapi anggota belum 

sepenuhnya memahami. Prosedur dan analisis kelayakan pembiayaan yang 

digunakan sudah sesuai dengan teori, menggunakan analisis 5C dan aspek 

lainnya. Perhitungan bagi hasil, Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari 

memberikan bagi hasil kepada anggota belum sesuai dengan teori. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Kebijakan Kredit 

Kebijakan kredit dibuat berdasarkan skala kredit atau dibuat per 

jenis kredit. Hal ini dimaksudkan agar setiap pejabat kredit mempunyai 

pedoman yang standar dan tertulis dalam melakukan kegiatan 

pemberian kredit. Menurut (Suhardjono, 2003:106) Dalam membuat 

pedoman kebijakan persetujuan pemberian kredit sekurang-kurangnya 

mencakup antara lain konsep hubungan total pemohon kredit dengan 

bank, penetapan batas wewenang putusan kredit dari setiap pejabat, 

tanggung jawab pejabat pemutus kredit, pedoman proses persetujuan 

kredit, pedoman pembuatan perjanjian kredit dan persetujuan 

pencairan kredit. 

Kebijaksanaan (policy) adalah suatu pedoman yang menyeluruh, 

baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan 
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arah tempat management action akan dilakukan. Menurut Hasibuan 

(2001:92) kebijaksanaan perkreditan harus Bankable, artinya kredit 

yang dibiayai hendaknya memenuhi kriteria antara lain: 

a. Safety, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit 

sesuai jadwal dan jangka waktu kredit. 

b. Effectiveness, artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan 

untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal 

kreditnya. 

Menurut Muljono (2001:20) dalam menetapkan kebijaksanaan 

perkreditan harus memperhatikan 3 asas pokok yaitu: 

a. Asas likuiditas, yaitu asas yang mengharuskan bank untuk tetap 

dapat menjaga tingkat likuiditasnya, 

b. Asas solvabilitas, usaha pokok perbankan yaitu menerima 

simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk 

kredit. 

c. Asas rentabilitas. Sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha 

akan selalu mengharapkan memperoleh laba, baik untuk 

eksistensinya maupun untuk mengembangkan dirinya. 

Menurut (Puspopranoto, 2004:141-144) Kebijakan pokok 

dalam perkreditan meliputi pokok-pokok pengaturan mengenai tata 

cara pemberian kredit yang sehat, yaitu mencakup hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Prosedur perkreditan yang sehat 
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b. Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus (special mention) 

c. Sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan debitur yang 

mengandung resiko tinggi bagi bank. 

d. Kredit yang perlu dihindari untuk memenuhi prinsip kehati-hatian. 

e. Tata cara penilaian kualitas kredit.  

Menurut Hasibuan (2001:90) penyaluran kredit yaitu pertama, 

perencanaan penyaluran kredit, rencana penyaluran kredit harus 

seimbang dengan rencana penerimaan dana dan rencana ini harus 

diperhitungkan secara terpadu oleh perencana secara baik dan benar, 

serta dalam rencana penyaluran kredit ini harus ada pedoman tentang 

prosedur, alokasi, dan kebijaksanaannya. Kedua, syarat-syarat 

karyawan bagian kredit, dimana dalam hal ini profesionalisme 

karyawan sangat dibutuhkan. 

Ketiga, prosedur penyaluran kredit yang harus dipenuhi dalam 

penyaluran kredit yaitu calon debitur harus mengisi identitas yang 

diminta, mengajukan jenis kredit yang diinginkan, analisis kredit 

menggunakan asas 5C, 7P, dan 3R dari permohonan kredit, karyawan 

mengalisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau legal 

lending limit (L3) atau BMPK-nya, terakhir jika BMPK disetujui 

nasabah akad kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak. Keempat, 

alokasi penyauran kredit, alokasi penyaluran kredit harus berpedoman 

pada ketetapan dan surat edaran otoritas moneter dan Bank Indonesia. 
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2. Keputusan Penyaluran Kredit dan Risiko Kredit 

Menurut (Fahmi, 2014:87) resiko kredit merupakan bentuk 

ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi 

dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik 

pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai 

dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Risiko yang akan dialami 

bersifat jangka pendek dan jangka panjang, adapun pengertian kedua 

bentuk risiko tersebut adalah : 

a. Risiko yang bersifat jangka pendek (short term risk) adalah risiko 

yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan 

memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka 

pendek terutama kewajiban likuiditas. 

b. Risiko yang bersifat jangka panjang (long term risk) adalah 

ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan berbagai 

kewajibannya yang bersifat jangka panjang, seperti kegagalan untuk 

menyelesaikan utang perusahaan yang bersifat jangka panjang dan 

juga kemampuan untuk menyelesaikan proyek hingga tuntas. 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu 

fasilitas kredit (Kasmir, 2000 : 74) adalah sebagai berikut : 

a. Kepercayaan 

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (Bank) 

bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan 

benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. 
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Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana 

dikucurkan, sudah dilakukan 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 didalam kredit juga mengandung 

unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. 

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya 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 janka waktu. 

d. Risiko 

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko 

kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar 

kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan 

karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti 

bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan 
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adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin 

panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak 

tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan 

bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja. 

e. Balas jasa 

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan 

suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. 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 daministrasi kredit ini merupakan 

keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan 

prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. 

Jenis-jenis kredit secara umum yang disalurkan oleh bank dan dilihat 

dari berbagai segi adalah : (Kasmir, 2000:76) 

1. Dilihat dari segi kegunaan 

a) Kredit investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk 

keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru 

dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih 

lama 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. Kredit 
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modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung 

kredit investasi yang sudah ada. 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

a) Kredit produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha 

atau produksi atau investasi. 

b) Kredit konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk 

dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. 

c) Kredit perdagangan, merupakan kredit yang digunakan untuk 

kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang 

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan 

barang dagangan tersebut. 

3. Dilihat dari segi jangka waktu 

a) Kredit jangka pendek, 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 kredit berkisar antara 1 

tahun sampai dengan 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk 

modal kerja. 

c) Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa 

pengambilannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. 

Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang. 
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4. Dilihat dari segi jaminan 

a) Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan 

suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang 

berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang 

dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan sicalon 

debitur. 

b) Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan 

barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan 

melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur 

selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan. 

5. Dilihat dari segi sektor usaha 

a) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor 

perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat 

berupa jangka pendek atau panjang. 

b) Kredit peternakan, kredit ini diberikan untuk 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. 



17 
 

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 para profesional seperti, 

dosen, dokter atau pengacara. 

g) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan 

atau pembelian perumahan. 

h) Dan sektor-sektor usaha lainnya. 

 

3. Prinsip Kehati-hatian 

Pemberian kredit oleh kreditur membutuhkan suatu prinsip kehati-

hatian dalam penyalurannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 

kemungkinan risiko yang akan terjadi. Kegiatan-kegiatan yang diakukan 

oleh bank dalam rangka mengendalikan risiko sebelum kredit diberikan 

misalnya dengan melakukan analisa secara seksama. Adapun alat analisis 

yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit menurut 

Kasmir (2010:259) dengan 5 C dan 7 P. Adapun 5 C adalah : 

1. Character 

Character adalah sifat atau watak nasabah. Analisis ini untuk 

mengetahui sifat atau watak seorang nasabah pemohon kredit, apakah 

memiliki watak atau sifat yang bertanggung jawab terhadap kredit 

yang diambilnya. Watak atau sifat ini akan dapat dilihat dari masa lalu 

nasabah melalui pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, maupun 

hasil wawancara dengan nasabah. 
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2. Capacity 

Capacity yaitu analisis yang digunakan untuk melihat 

kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dapat 

dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif dan melalui 

usaha yang dibiayai untuk kredit perdagangan atau produktif. Untuk 

menilai kemampuan nasabah dapat dinilai dari dokumen yang 

dimiliki, hasil konfirmasi dengan pihak yang memiliki kewenangan 

mengeluarkan surat tertentu (misalnya pengasilan seseorang), hasil 

wawancara atau melalui perhitungan rasio keuangan. 

3. Capital 

Capital adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah 

untuk membiayai kredit. Hal ini penting karena bank tidak akan 

membiayai kredit tersebut 100%. Artinya, harus ada modal dari 

nasabah. Tujuannya jika nasabah juga ikut memiliki modal yang 

ditanamkan di kegiatan tersebut, maka nasabah juga akan merasa 

memiliki, sehingga termotivasi untuk bekerja sungguh-sungguh agar 

usaha tersebut berhasil, sehingga mampu untuk membayar kewajiban 

kreditnya. 

4. Condition 

Condition yaitu kondisi umum saat ini dan yang akan datang 

tentunya. Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat ini, 

apakah layak untuk membiayai kredit untuk sektor tertentu. Misalnya, 

kondisi produksi tanaman tertentu sedang membludak pasaran (jenuh), 



19 
 

maka kredit untuk sektor-sektor tersebut sebaliknya dikurangi. 

Kondisi lainnya yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungan 

sekitar, misalnya kondisi keamanan dan kondisi sosial masyarakat.  

5. Colleteral 

Colleteral merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada 

bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukan. Jaminan ini 

digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga 

kalau terjadi kemacetan terhadap kredit yang dibiayai. 

Penilaian dengan menggunakan analisis 7 P sebagai berikut: 

1. Personality, atau kepribadian merupakan penilaian yang digunakan 

untuk mengetahui kepribadian sicalon nasabah.  

2. Perpose, atau tujuan mengambil kredit. 

3. Party, artinya dalam menyalurkan kredit, bank memilah-milah 

menjadi beberapa golongan. Misalnya kredit untuk usaha kecil, 

menengah, atau besar. 

4. Payment, adalah cara pembayaran kredit oleh nasabah.  

5. Prospect, yaitu untuk menilai  harapan kedepan terutama terhadap 

objek kredit yang dibiayai. 

6. Profitability, artinya kredit dibiayai oleh bank akan memberikan 

keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bank ataupun nasabah.  

7. Protection, artinya perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai. 

Selanjutnya penilaian kredit dengan metode analisis 3 R menurut 

Hasibuan (2008 : 108) adalah sebagai berikut : 
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1. Returns adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan 

calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh 

cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu 

perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit 

diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan. 

2. Repayment adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka 

waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya 

tetap berjalan. 

3. Risk Bearing Ability adalah memperhitungkan besarnya kemampuan 

perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan 

calon debiturnya risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan 

menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, 

jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika 

risk bearing ability perusahaan besar maka kredit tidak diberikan, 

tetapi apabila risk bearing ability perusahaan kecil maka kredit 

diberikan. 

Disamping penilaian dengan 5C, 7P dan 3R, prinsip penilaian kredit 

dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam 

jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan 

meliputi : (Kasmir, 2000:94) 

a. Aspek Hukum, merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan 

keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon 
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debitur, seperti akte notaris, izin usaha atau sertifikat tanah daan 

dokumen atau surat lainnya. 

b. Aspek Pasar dan Pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha 

nasabah sekarang dan dimasa yang akan datang. 

c. 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. 

d. 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. 

e. Aspek Manajamen, merupakan aspek untuk menilai sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas 

maupun segi kualitas. 

f. 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. 

g. Aspek AMDAL, merupakan aspek yang menilai dampak yang akan 

timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan 

terhadap dampak tersebut. 
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Langkah-langkah diatas dimaksudkan agar koperasi dapat 

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menjaga kesehatan koperasi. 

Prinsip kehati-hatian koperasi simpan pinjam juga diatur dalam Peraturan 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik indonesia 

Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, bahwa : 

“Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan 

berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan 

prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko, serta mematuhi peraturan 

yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan 

pembiayaan syariah. Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan 

mitra/calon mitra yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai 

dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak, 

kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari mitra/calon 

mitra”. 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Evaluasi implementasi dan kebijakan kredit kredit merupakan 

suatu penilaian, apakah kebijakan kredit yang ditetapkan Koperasi 

KANINDO Syariah Jawa Timur diterapkan dengan baik atau tidak dan 

apakah prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit yang dilakukan 

KANINDO Syariah Jawa Timur sudah sesuai atau tidak. Pada penelitian 

ini akan dilakukan analisa tentang  implementasi dan kebijakan kredit 

yang diterapkan Koperasi KANINDO Syariah Jawa Timur, apakah 

implementasi kebijakan  kredit dan prinsip kehati-hatian yang diterapkan 

sudah sesuai atau tidak dalam penyaluran kreditnya. Kerangka penelitian 

dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bagan kerangka pikir penelitian 

Penyaluran Kredit 

Prinsip Kehati-hatian 
Implementasi 

Kebijakan Penyaluran 

Kredit 

Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai Sesuai 

Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syariah 

Jawa Timur 


