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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya 

 

             Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan karena penelitian ini 

mengacu kepada penelitian terdahulu. Ruang lingkup dalam penelitian ini 

hampir sama, tetapi objek dan periode waktu yang berbeda maka terdapat 

banyak hal yang tidak sama sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

saling melengkapi. 

      Penelitian yang pertama dilakukan oleh Rahmawati (2015) dengan 

tujuan untuk megetahui kesesuaian antara kebijakan dengan implementasi 

yang dilakukan dan objek yang digunakan peneliti adalah BPR Bank 

jombang. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu kebijakan penyaluran kredit 

yang menyangkut permohonan kredit, persyaratan kredit, jaminan kredit, dan 

kredit bermasalah. nasabah kebijakan kredit yang dilaksanakan oleh BPR 

sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 

 Penelitian yang kedua dilakukan oleh Erien (2010) dengan tujuan untuk 

mengetahui kesesuaian antara kebijakan dengan implementasi dan 

mengetahui kesesuaian dengan prinsip kehati-hatian perbankan. objek yang 

digunakan peneliti adalah PT BPR Sarana Sukses di sidoarjo. Kesimpulan 

pada penelitian ini yaitu PT BPR Sarana Sukses sudah sesuai dengan 

kebijakan yang diterapkan oleh PT BPR sendiri dan pinsip kehati-hatian. 
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B. Tijauan Teori 

    1. Keputusan Penyaluran Kredit 

       Menurut Hardinata (2014:8) Setelah permohonan dari calon debitur telah 

diteliti kelengkapannya dan telah dilakukan verifikasi serta dianalisis kreditnya 

maka akan diputus persetujuan kreditnya oleh pejabat bank atau komite yang 

khusus diberi wewenang untuk tugas tersebut. Kuncoro dan Suhardjono 

(2011:42) Komite Kredit adalah bagian operasional yang membantu direksi 

dalam mengevaluasi atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan 

jenis kredit yang ditetapkan oleh direksi. 

         Menurut Kasmir (2015:53) bahwa secara umum keputusan komite 

kredit adalah: 

1.    Membuat keputusan dan penelaahan kredit baru 

 Dalam membuat keputusan dan menelaah kredit baru maka 

setiap adanya permohonan baru, perlu ditelaah secara benar tentang 

kelayakan kreditnya sebelum diambil keputusan. 

2.    Memastikan kelengkapan dokumen kredit. 

Komite kredit wajib memastikan kelengkapan dokumen pengajuan 

kredit ataupun syarat kelengkapan dokumen yang mutlak untuk 

diserahkan. 

3.    Persetujuan perpanjangan kredit 

 Pada proses persetujuan ini komite kredit membuat keputusan bagi 

kredit yang sudah berakhir masa pinjamannya dan debitur masih ingin 
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memperpanjangnya, maka komite kredit memberikan persetujuan apakah 

kredit tersebut layak atau tidak untuk diperpanjang. 

4.    Perubahan kondisi atau syarat kredit. 

Keputusan ini akan terjadi kalau kondisi nasabah (debitur) dengan 

situasi berkembang diluar yang menyebabkan nasabah mengalami 

kesulitan, maka perlu perubahan kondisi tersebut dan syarat kredit, 

misalnya perubahan jangka waktu, penurunan bunga. Maka perubahan 

tersebut haruslah mendapat persetujuan komite kredit. 

Menurut Supriyono dan Maryanto (2011:56) bahwa pengajuan 

kredit yang telah disetujui oleh satu atau beberapa pejabat bank yang 

mempunyai wewenang dan dituangkan dalam satu surat keputusan kredit 

berupa Memo Keputusan Kredit (MKK). Memo inilah yang merupakan 

dasar untuk dibuatkan surat penawaran “offering letter”  kepada calon 

debitur, yang memuat informasi bahwa pengajuan kredit sudah disetujui 

dengan detail info kredit, biaya-biaya, kondisi syarat dan lain-lain. 

2. NPL (Non Performing Loans) 

          NPL atau kredit yang bermasalah adalah suatu keadaan dimana 

nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh 

kewajibannya kepada bank seperti yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak sebelumnya. Menurut Rosmalia (2009:57), kredit bermasalah (Non 

Performing Loan) adalah kredit yang kolektabilitasnya dalam perhatian 

khusus, kurang lancar, diragukan dan kredit macet.  
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          NPL merupakan rasio keuangan pokok yang dapat memberikan 

informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, 

risiko pasar dan likuidasi. Biasanya rasio NPL  merupakan target jangka 

pendek perbankan. Semakin tinggi rasio Non Performing Loan maka tingkat 

likuiditas bank terhadap dana pihak ketiga (DPK) akan semakin rendah. Hal 

ini dikarenakan karena sebagian besar dana yang disalurkan bank dalam 

bentuk kredit merupakan simpanan dana pihak ketiga (DPK).  

Pada risiko penyaluran kredit terdapat banyak faktor yang 

menyebabkan terjadinya Non Performing Loan yang dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga kelompok, yaitu faktor intern bank, faktor debitur dan faktor 

ekstern bank. Faktor intern bank adalah faktor yang berasal dari pihak bank 

itu sendiri. Kegiatan ekspansi penyaluran kredit yang besar-besaran tanpa 

adanya standarisasi analisis calon debitur dan pengawasan yang tidak 

maksimal oleh bank dan penetapan tingkat suku bunga kredit yang tinggi.  

Jumlah penyaluran kredit yang melampaui batas kemampuan bank 

dalam likuidasi dan lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan 

timbulnya kredit bermasalah  merupakan beberapa faktor penyebab utama 

terjadinya kenaikan rasio Non Performing loan. Dari sisi faktor intern 

debitur terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Non 

Performing Loan perbankan yaitu karakter baik atau buruk debitur, 

kemunduran usaha debitur, mismanajemen dan faktor usia. 

 Pada faktor Ketiga Non Performing Loan yang disebabkan oleh 

faktor ekstern non bank dan debitur, yaitu adanya pengaruh inflasi dan kurs, 
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pengaruh GDP per kapita riil, adanya bencana alam dan pengaruh tingkat 

PDB, penurunan kondisi moneter negara dan adanya peraturan pemerintah 

dan peraturan lainnya yang bersifat membatasi yang berdampak besar pada 

situasi keuangan dan operasional bank. faktor eksternal pada dasarnya dapat 

dimasukkan kedalam kondisi. Termasuk kedalam faktor eksternal ini adalah 

persaingan usaha, kondisi usaha dan faktor alam. 

3. Faktor-faktor Penentu Keputusan Penyaluran Kredit 

Menurut Veithizal dkk (2007:406)  faktor-faktor yang menjadi 

penentu keputusan kredit adalah 5C dan 7P, Secara terperinci 5C adalah : 

a.    Character, suatu keyakinan bahwa sifat dari orang-orang yang diberikan 

kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang 

nasabah baik latar belakang pekerjaan, mapun yang bersifat pribadi 

seperti : Cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, 

hobi dan social standing-nya. 

b.    Capacity, untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang 

dihubungkan dengan bidang pendidikannya, kemampuan bisnis juga 

diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-

ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam 

menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya 

akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang 

disalurkan. 



12 
 

 
 

c.   Capital, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari 

laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan 

pengukuran seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan 

ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana modal yang 

ada sekarang ini. 

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 keabsahaanya, 

sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan 

dapat dipergunakan secepat mungkin. 

e.  Condition, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi 

sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan 

sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang 

dijalankan.  

Selanjutnya untuk 7P dapat diuraikan : 

a.    Personality, menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah 

lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Sifat, kepribadian calon 

debitur dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. 

b.  Party, prinsip yang mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan-

golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, 

sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu, dan dengan 

demikian akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda dari bank. 
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Pengklasifikasian ini yang menentukan perlakuan bank dalam hal 

pemberian fasilitas pinjaman.. 

c.  Purpose, prinsip dasar bank yang bertujuan untuk mencari tahu tujuan 

nasabah dalam mengambil pinjaman/kredit, termasuk jenis kredit yang 

diinginkan. Tujuan pengambilan pinjaman dapat bermacam-macam 

sesuai kebutuhan. Misalnya, apakah untuk modal kerja, investasi, 

konsumtif, atau produktif. 

d.  Prospect, untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah 

menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau 

sebaliknya. Hal ini bisa diketahui dari perkembangan nasabah selama 

beberapa bulan/tahun, perkembangan ekonomi perdagangan, keadaan 

ekonomi/perdagangan sektor usaha nasabah. Hal ini diperlukan agar 

bank dan nasabah tidak menyia-nyiakan fasilitas kredit yang diberikan. 

e.   Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan 

kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk 

pengembalian kredit. Hal ini bisa diperoleh dengan memperhitungkan 

prospek, kelancaran penjualan dan pendapatan, sehingga diperkirakan 

nasabah mampu mengembalikan pinjaman 

f.    Profitability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam 

mencari laba. Analisis bank dalam mengukur kemampuan calon debitur 

dalam mencari laba dan hal ini diukur dari periode ke periode untuk 

menilai berapa tingkat keuntungan yang akan diraih calon debitur. 
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g.    Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang 

diberikan mendapatkan jaminan dan mendapatkan perlindungan. 

Sehingga pinjaman benar-benar aman. Perlindungan dapat berupa 

barang, orang atau jaminan asuransi. Fungsi jaminan kredit ini untuk 

melindungi bank dari kerugian. 

4. Model Penilaian Kredit 

           Menurut Suhari (2009:7) ada 2 model penilaian kredit yaitu kredit 

skala kecil dan kredit pengembangan usaha. 

1. Kredit Skala Kecil 

Kredit skala kecil sangat ditentukan oleh kemampuan membayar 

dari nasabah berdasarkan penghasilan bersih rata-rata perbulan, jika 

penghasilan bersih lebih dari sama dengan 1/3 dari angsuran. Selain itu 

sebagai pertimbangan persetujuan nilai jaminan kredit lebih dari sama 

dengan 50% dari paltform kredit. 

2. Kredit Pengembangan Usaha 

Untuk dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan perlu 

dilakukan analisa laporan keuangan , hasil dari analisa tersebut akan 

dijadikan sebagai dasar pertimbangan keputusan pemberian kredit. Sebagai 

sumber data keperluan analisis dipergunakan laporan keuangan perusahaan 

yang terdiri dari laporan neraca dan laporan laba-rugi. 
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C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir merupakan proses menentukan kebijakan penyaluran 

kredit antara layak atau tidak layak diberikan kredit. Kerangka pikir ini dibuat 

untuk memberikan gambaran penelitian yang akan dilakukan tentang bagaimana 

penyaluran kredit pada PT BPR AKASIA. Berdasarkan teori yang dijelaskan 

sebelumnya maka dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran. Dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian. 

Kebijakan Kredit 

Implementasi 

Kebijakan Kredit 

Prinsip kehati-

hatian (SID) 

BPR AKASIA 

Sesuai Tidak 

sesuai 

Sesuai Tidak 

sesuai 
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  Pada kerangka pikir ini menggambarkan bahwa peneliti menganalisa 

kebijakan penyaluran kredit pada PT BPR Amanat Kesejahteraan Rakyat pada 

tahun 2017 apakah sudah sesuai dengan implementasi kebijakan kredit pada 

debitur dan penelitian ini juga ingin mengetahui apakah kebijakan kredit sudah 

sesuai dengan salah satu prinsip kehati-hatian perbankan yaitu SID/BI-Cheking. 


