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BAB II 

TEORI 

 

A. Tinjuan Penelitian Terdahulu 

Penelitan terdahulu pada penelitian inimendeskripsikan tentang beberapa 

temuan penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini yaitu: 

Aiyub (2007), mengungkapkan pengetahuan masyarakat tentang kredit 

Bank sangat terbatas, masih sebatas pernah mendengarnya belum seutuhnya 

pernah menggunakan fasilitas kredit Bank. Rendahnya pengetahuan 

masyarakat tentang kredit Bank ini akan membentuk preferensi yang rendah 

pula yang berakhir dengan rendahnya keputusan masyarakat untuk memilih 

kredit Bank. 

Niswati (2008), dalam penelitian tentang “aplikasi manajemen risiko 

kredit pada Bank BPR (Bank Perkreditan Rakyat)” menjelaskan bahwa 

diperlunya konsep 5c dalam melakukan analisis kredit yang meliputu 

character (karakter), capacity (kemampuan), capital (modal), condition 

(kondisi), collateral (jaminan). 

  

B. Teori dan Kajian Pustaka 

 

1. Definisi Bank 

Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuaah firma pada 

umumnya pada tahun 1690, pada saat kerajaan inggris berkemauan 

merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk 

bersaing dengan kekuatan armada laut prancis akan tetapi pemerintah 

inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan kemudian 

berdasarkan gagasan William Peterson yang kemudian oleh Charles 

montagu di realisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi 

keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya 
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dalam waktu suabelas hari. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya 

kegiatan perBankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan 

eropa. Kemudian usaha perBankan ini berkembang ke asia barat oleh para 

pedagang.  

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya 

didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang dan Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. 

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November tentang 

perBankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perBankan meliputi tiga 

kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan 

jasa Bank lainya. Kegiatan menghimpun dana menyalurkan dana 

merupakan kegiatan pokok Bank sedangkan memberikan jasa Bank 

lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa 

mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang 

menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. 

Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada 

masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perBankan lainnya diberikan untuk 

mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Bank didirikan oleh Prof. 

Dr. Ali Afifuddin, SE. Inilah beberapa manfaat perBankan dalam 

kehidupan: 

 

1. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat 

dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada 

umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (yield 

enhancement). 

2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat 

berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Simpanan_giro&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Simpanan_giro&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tabungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Deposito
https://id.wikipedia.org/wiki/Bunga
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jalan lindung nilai (hedging), atau disebut juga sebagai risk 

management. 

3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi 

sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga 

barang komoditi tertentu dikemudian hari (price discovery). 

4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan 

kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai 

pasar dari transaksi derivatif itu sendiri. 

5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang 

berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada 

manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan 

dan kebutuhan pasar pada masa mendatang. 

Terlepas dari fungsi-fungsi perBankan (Bank) yang utama atau 

turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perBankan, ialah 

tujuan secara filosofis dari eksistensi Bank di Indonesia. Hal ini sangat 

jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 yang menjelaskan, ”PerBankan Indonesia bertujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Meninjau lebih dalam terhadap 

kegiatan usaha Bank, maka Bank (perBankan) Indonesia dalam melakukan 

usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang 

menggunakan prinsip kehati-hatian.4 Hal ini, jelas tergambar, karena 

secara filosofis Bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses 

pembangunan bangsa. 

2. Definisi Kredit 

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan 

seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk 

dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 

10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau 
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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 pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa 

kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. 

Ketika Bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah, Bank tentu 

saja mengharapkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil 

risiko (uangnya tidak kembali, sebagai contoh), dalam memberikan kredit 

Bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad 

baik (willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to pay) 

nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal 

tersebut terdiri dari Character (kepribadian), Capacity (kapasitas), Capital 

(modal), Colateral (jaminan), dan Condition of Economy (keadaan 

perekonomian), atau sering disebut sebagai 5C (panca C). 

 

- Karakter adalah Watak, sifat, kebiasaan debitur (pihak yang berutang) 

sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur (pihak pemberi 

utang) dapat meneliti apakah calon debitur masuk ke dalam Daftar 

Orang Tercela (DOT) atau tidak. Untuk itu kreditur juga dapat meneliti 

biodatanya dan informasi dari lingkungan usahanya. Informasi dari 

lingkungan usahanya dapat diperoleh dari supplier dan customer dari 

debitur. Selain itu dapat pula diperoleh dari Informasi Bank Sentral, 

namun tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat umum, 

karena informasi tersebut hanya dapat di akses oleh pegawai Bank 

bidang perkreditan dengan menggunakan password dan komputer yang 

terhubung secara on-line dengan Bank sentral. 

- Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur 

untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya kreditur dapat 

meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, 

pemasaran, dan lain-lain. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
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- Modal Dengan melihat banyaknya modal yang dimiliki debitur atau 

melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam 

usahanya, kreditur dapat menilai modal debitur. Semakin banyak 

modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam 

menjalankan usahanya. 

- Jaminan dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak 

dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan lebih 

tinggi dari jumlah pinjaman. 

- Kondisi ekonomi Keadaan perekonomian di sekitar tempat tinggal 

calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan 

kondisi ekonomi yang akan terjadi pada masa datang. Kondisi 

ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya 

beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, 

bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya. 

 

3. Manfaat Kredit Bagi Debitur 

Seperti telah diketahui setiap jenis data akan memerlukan berbagai 

factor produksi antara lain: 

- Man = Tenaga kerja  

- Material = Bahan baku, bahan penolong dan seterusnya 

- Method = Teknologi, system prosedur kerja perangkat lunak/software 

lainnya dan seterusnya 

- Machine = Peralatan – peralatan, mesin – mesin, perangkat keras 

(hardware) lainnya dan seterusnya 

- Money = Modal/dana untuk membiayai usahanya  

- Manajemen = Keperluan adanya organisasi dan sarana lainnya untuk 

pengelolaan suatu usaha dan seterusnya 

- Market = Suatu pasar yang dapat menampung hasil produknya 

Factor-faktor produksi diatas bersifat langka dan mempunyai nilai 

ekonomis, dana untuk memenuhi nilai kebutuhan dari masing-masing 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_modal
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factor produksi diatas terdapat suatu mekanisme yang berbeda-beda serta 

mempunyai berbagai kekhususan sendiri-sendiri. Begitu juga hanya 

dengan kebutuhan akan dana dan modal yang diperlukan oleh suatu 

perusahaan merupakan titik kritis yang cukup dominan terhadap jaminan 

suksesnya setiap jenis usaha karena secara ekstrim, modal/dana dapat 

diibaratkan sebagai darah bagi suatu makhluk hidup, tanpa adanya 

dana/modal tersebut suatu rencana usaha sulit untuk dapat diwujudkan 

dengan baik. Secara teoritis kebutuhan dana (modal) sebetulnya dapat 

dipenuhi dari berbagai sumber baik dari intern perusahaan maupun 

sumber-sumber ekstern.  

Beberapa keuntungan pemenuhan sumber-sumber dana dari sector 

perkreditan: 

a. Relatif mudah diperoleh kalau memang usahanya betul – betul 

feasible. 

b. Telah ada lembaga yang kuat di masyarakat perBankan yang 

menawarkan jasanya dibidang penyediaan dana (kredit). 

c. Biaya untuk memperoleh kredit (bunga, administrasi expense) dapat 

diperkirakan dengan tepat hingga memudahkan para pengusaha dalam 

menyusun rencana kerjanya untuk masa masa yang akan dating. 

d. Terdapat berbagai jenis kredit, berbagai bentuk penawaran modal 

(dana) hingga dapat dipilih dana yang paling cocok untuk kebutuhan 

modal perusahaan yang bersangkutan. 

e. Dengan memperoleh kredit dari Bank, debitur sekaligus juga akan 

memperoleh berbagai mafaat yang lain yaitu: 

- Fasilitas perBankan yang lebih murah dalam transfer, clearing, 

pembukaan L/C impor, Bank generasi dan lainnya 

- Bank juga menyediakan fasilitas-fasilitas konsultasi pasar, 

manajemen, keuangan, teknis, yuridis (dengan gratis) pula kepada 

debiturnya 
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f. Rahasia keuangan debiturakan lebih terlindung karena adanya 

ketentuan mengenai rahasia Bank dalam UU pokok perBankan., 

g. Dengan fasilitas kredit memungkinkan para debitur untuk memperluas 

dan mengembangkan usahanya dengan lebih leluasa. 

h. Lembaga perkreditan yang dimiliki perBankan telah mempunyai 

ketentuan-ketentuan yuridis yang jelas sehingga memperkecil 

kemungkinan – kemungkinan suatu risiko sengketa dikemudian hari 

antara nasabah dengan Bank sebagai penyedia dana. 

i. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana bagi 

perusahaan debitur, untuk kredit investasi dapat disesuaikan dengan 

rencana pelunasan yang sesuai dengan kapasitas perusahaan yang 

bersangkutan, untuk kredit modal kerja dapat diperpanjang berulang-

ulang dan lain-lain. 

Disamping memberi manfaat pemakaian dana dari Bank dalam bentuk 

kredit, akan memberikan risiko yang besar apabila kredit tersebut 

digunakan: 

- Untuk usaha-usaha yang sifatnya spekulatif 

- Untuk usaha-usaha yang tidak direncanakan dan dikelola dengan baik 

- Untuk keperluan-keperluan yang bersifat konsumtif 

- Untuk penggunaan yang tidak tepat (kredit modal kerja dipakai 

investasi dan lain-lain) 

Hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dari calon debitur apabila 

akan menggunakan dana (kredit) dalam bentuk valuta asing agar berhati-

hati karena : 

- Daya beli mata uang rupiah masih dapat dikatakan belum stabil atau 

masih terdapat kemungkinan penurunan daya beli rupiah dari waktu ke 

waktu yang lain 

- Apabila debitur menerima kredit dalam valuta asing kemudian 

dibelanjakan diindonesia dalam mata uang rupiah, maka pada saat 
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pengembaliannya aka nada kewajiban pembayaran kembali dalam 

valuta asing yang bersangkutan dengan kurs yang jauh lebih tinggi 

pada saat menerima kredit 

 

4. Manfaat Kredit Bagi Bank 

Salah satu kegiatan pokok dari perBankan yaitu 

menerima/mengumpulakn dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk, 

kemudian disalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk perkreditan. 

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai perantara keuangan ini 

(Financialintermidiary) Bank akan memperoleh berbagai manfaat antara 

lain: Memperoleh pendapatan Bungan kredit yaitu selisih antara bunga 

kredit yang diterimanya dari para debitur, dikurangi dengan biaya untuk 

memperoleh dana dari masyarakat dan dikurangi lagi dengan biaya-biaya 

overhead dalam mengelola kredit tersebut. Pendapatan bersih dari Bunga 

atau sering juga disebut sebagai interest margin atau juga disebut  

5. Sejarah Kredit Bank 

Perekonomian barter telah menimbulkan berbagai kesulitan sehingga 

tidak mengherankan apabila manusia primitif mulai mencari cara-cara 

yang lebih mudah dalam melaksanakan tukar-menukar barang, misalnya 

dengan menggunakan barang-barang berharga yang banyak disukai 

masyarakat luas. Akan tetapi, untuk membawa barang-barang berharga ke 

sana sini adalah berbahaya. Resiko dalam perjalanan terlalu besar. Dalam 

suasana itu, kredit dalam bentuknya yang sangat terbatas mulai dikenal, 

yakni sebagai pengurang resiko tersebut apabila harus membawa uang 

secara fisik dan dalam jumlah besar. 

Dari perkembangan sejarah dapat diketahui bahwa orang-orang 

Romawi telah menggunakannya secara sistematis. Penggunaan uang 

dalam bentuk yang kurang sistematis sebenarnya telah dikenal beberapa 

abad sebelum orang-orang Romawi. Dengan bertambah ramainya 

hubungan dagang di daerah laut tengah, lahirlah berbagai bentuk 

pembiayaan misalnya yang dikenal dengan "Sea Loans" di mana seorang 
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kapitalis membiayai seorang pedagang dan sekaligus ikut serta dalam 

menghadapi resiko. Apabila perjalanan sukses, kreditor mendapatkan 20 

hingga 30%. Namun, kalau perjalanan tidak sukses, misalnya kapal 

tenggelam, si kapitalis kehilangan seluruh modalnya. 

Bentuk lain yang dikenal sebagai "fair letter" yakni semacam 

promissory notes yang dikembangkan di tempat-tempat tertentu (di dalam 

fair) pada abad pertengahan. Artinya semacam promissory notes yang 

segera akan dilunasi pada akhir pesta fair yang bersangkutan atau dapat 

juga dilunasi pada waktu diadakan fair yang akan datang, tergantung 

kepada perjanjian. Dengan demikian, hal tersebut memungkinkan para 

pedagang yang kekurangan cash untuk memperoleh barang-barang yang 

diperlukan secara kredit. Dia diberi waktu untuk menjual barang-

barangnya di dalm fair tersebut, atau di tempat lain yang dijual secara 

kredit. Selanjutnya, penemuan benua Amerika sangat memungkinkan 

tumbuhnya berbagai macam usaha secara kredit, kapitalisme dan ekspansi 

kredit secara besar-besaran. Para businessmen mulai mengembangkan 

peranan kredit salah satu sumber potensi dalam memulai dan 

mengembangkan usahanya. 

Sejalan dengan perkembangan dalam perniagaan dan penggunaan 

kredit sebagai alat pembiayaan, maka terlihat pula perkembangan yang 

sama pesatnya di bidang perBankan. Lambat laun di antara pedagang ada 

yang mulai mengkhususkan diri berniaga secara kredit, melayani 

keperluan-keperluan modal. Dengan demikian, lahirlah merchant's 

Bankers. Suatu ekspansi yang cepat di bidang industri dan perdagangan 

telah mempercepat tumbuhnya berbagai macam lembaga keuangan, yang 

mula-mula bersifat umum, tetapi kemudian menjurus ke arah spesialisasi. 

Dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi 

satu. Sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-

unsur yang terkandung di dalamnya. 

1. Kepercayaan 

http://www.kalkulatorkredit.com/simulasi-kartu-kredit
http://www.kalkulatorkredit.com/simulasi-kartu-kredit
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Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit 

bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa 

yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan 

diberikan oleh Bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa 

suatu kredit berani dikucurkan. 

2. Kesepakatan 

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana 

masing-masing pihak (si pemberi kredit dengan si penerima kredit) 

menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 

Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam suatu akad kredit dan 

ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan. 

3. Jangka waktu  

Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah 

disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di 

bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka 

panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu 

pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah 

pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang 

sesuai kebutuhan. 

4. Risiko 

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan 

memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet 

pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu 

kredit, maka semakin besar resikonya. Resiko ini menjadi 

tanggungan Bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah 

maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana 

alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan 

lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang 

diperolehnya. 
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5. Balas Jasa  

Balas jasa bagi Bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas 

pemberian kredit. Dalam Bank konvensional balas jasa dikenal 

dengan nama bunga. Selain balas jasa dalam bentuk bunga, Bank 

juga membeBankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang 

juga merupakan keuntungan Bank. Bagi Bank dengan prinsip 

syariah balas jasanya ditentukan dengan prinsip bagi hasil. 

6. Prinsip – Prinsip Perkreditan  

Dalam mendapatkan kredit, terdapat macam-macam prosedur yang 

harus dilewati yang ditentukan oleh Bank atau lembaga keuangan agar 

berjalan dengan baik dan sehat terdapat sebutan 6 C yang merupakan 

prinsip-prinsip kredit antara lain sebagai berikut: 

1. Character (kepribadian/watak): Kepribadian adalah sifat atau 

watak pribadi dari debitur untuk mendapatkan kredit, seperti 

kejujuran, sikap motivasi usaha, dan lain sebagainya. 

2. Capacity (kemampuan): Kemampuan adalah kemampuan modal 

yang dimiliki untuk memenuhi kewajiba tepat pada waktunya, 

khususnya dalam likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan 

soliditasnya. 

3. Capital (modal): Modal adalah kemampuan debitur dalam 

melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan kredit dan 

mengembalikannya. 

4. Collateral (jaminan): Jaminan adalah jaminan yang harus 

disediakan untuk pertanggung jaaban jika debitur tidak dapat 

melunasi utangnya. 

5. Condition of Economic (kondisi ekonomi): Kondisi ekonomi 

adalah keadaan ekonomi suatu negara secara menyeluruh dan 

memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter, 

terutama berhubungan dengan kredit perBankan 
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6. Constrain (batasan atau hambatan): Batasan atau hambatan 

adalah penilaian debitur yang dipengaruhi oleh hambatan yang 

tidak memungkinkan seseorang untuk usaha di suatu tempat.  

Walaupun terdapat prinsip-prinsip kredit yang dikenal dengan 6 C, 

terdapat juga prinsip-prinsip kredit yang dikenal dengan 4 P antara lain 

sebagai berikut: 

1. Personality: Personality adalah penilaian Bank mengenai 

kepribadian peminjam, misalnya riwayat hidup, hobinya, keadaan 

keluarga (istri atau anak), social standing (pergaulan di masyarakat 

serta bagaimana masyarakat mengenai diri si peminjam dan 

sebagainya.  

2. Purpose: Purpose adalah Bank menilai peminjam mencari dana 

mengenai tujuan atau keperluan dalam penggunaan kredit, dan 

apakah tujuan dari penggunaan kredit itu sesuai dengan line of 

business kredit bak bersangkutan.   

3. Payment: Payment adalah untuk mengetahui kemampuan dari 

debitur mengenai pengembalian pinjaman yang diperoleh dari 

prospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga 

diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman dapat ditinjau 

waktu jumlahnya.   

4. Prospect: Prospect adalah harapan usaha di maa yang akan datang 

dari calon debitur. 

 

7. Jenis – Jenis Kredit 

1. Jenis Kredit Berdasarkan Kelembagaan  

 Kredit PerBankan, adalah kredit yang diberikan kepada 

masyarakat oleh Bank negara atau swasta untuk kegiatan usaha 

atau konsumsi  
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 Kredit Likuiditas, ialah kredit yang diberikan kepada Bank-Bank 

beroperasi di Indonesia oleh Bank-Bank sentral yang difungsikan 

sebagai dana dalam membiayai kegiatan perkreditannya.  

 Kredit Langsung, yaitu kredit yang diberikan kepada lembaga 

pemerintah atau semi pemerintah (kredit program) oleh BI.  

 Kredit Pinjaman AntarBank, adalah kredit yang diberikan oleh 

Bank yang kelebihan dana kepada Bank yang kekurangan dana.  

2. Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktu 

 Kredit Jangka Pendek (Short term loan), adalah kredit yang 

berjangka waktu maksmium satu tahun. Bentuknya berupa kredit 

direkening koran, kredit penjualan, kredit wesel, dan kredit 

pembeli serta kredit modal kerja.  

 Kredit Jangka Menengah (Medium term loan), ialah kredit 

yang jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.  

 Kredit Jangka Panjang, adalah kredit yang memiliki waktu lebih 

dari tiga tahun. Umumnya berupa kredit investasi yang 

dedidikirawan dengan tujuan menambah modal perusahaan dalam 

rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan 

pendirian proyek baru.  

3. Jenis  Kredit Berdasarkan Tujuan atau Penggunaannya 

 Kredit Konsumtif, adalah kredit yang digunakan untuk 

pemenuhan kebutuhan sendiri dan dengan keluarganya, misalnya 

kredit mobil, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya. Kredit ini 

sangat tidak produktif 

 Kredit Modal Kerja atau Kredit Perdagangan, ialah kredit yang 

digunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit produktif  

 Kredit Investasi, adalah kredit yang digunakan untuk investasi 

produktif, tetapi baru menghasilkan jangka waktu yang relatif 

lama. Kredit yang biasanya diberikan grace period, seperti kredit 

perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya.  
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4.  Jenis Kredit Berdasarkan Aktivitas Perputaran Usaha 

 Kredit Kecil, ialah kredit yang diberikan kepada penguasa kecil, 

misalnya KUK (Kredit usaha kecil).  

 Kredit Menengah, adalah kredit yang diberikan kepada penguasa 

dengan aset yang melebihi dari penguasa kecil.    

 Kredit Besar, adalah kredit yang pada dasarnya ditinjau dari segi 

jumlah kredit yang diteirma oleh debitur.  

 

5.  Jenis Kredit Berdasarkan Jaminannya 

 Kredit Tanpa Jaminan atau kredit blanko (unsecured 

down), adalah pemberian kredit dengan tanpa jaminan materiil 

(agunan fisik), pemberian sangat selektif yang ditujukan untuk 

nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan 

ketaatannya, baik dalam traksaksi perBankan mapun oleh kegiatan 

usaha yang dijalaninya.  

 Kredit Jaminan, ialah kredit untuk debitur yang didasarkan dari 

keyakinan atas kemampuan debitur dan adanya agunan atau 

jaminan berupa fisik (collateral) sebagai jaminan tambahan.  

6. Jenis Kredit Berdasarkan Macamnya 

 Kredit Aksep, ialah kredit untuk Bank yang berupa pinjaman 

uang, seperti plafond kredit (L3 atau BMPK)-nya. 

 Kredit Penjual, adalah kredit untuk penjual dan pembeli, artinya 

barang yang telah dterima pembayaran kemudian. Misalnya 

Usanse L/C,   

 Kredit Pembeli, adalah pembayaran telah dilakukan penjual, 

namun barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan 

uang muka, seperti red clause L/C.  

 

7. Jenis  Kredit Berdasarkan Sektor Perekonomiannya 

 Kredit Pertanian, adalah kredit untuk perkebunan, peternakan dan 

perikanan   
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 Kredit Pertambangan, ialah kredit untuk beraneka macam 

pertambangan  

 Kredit Ekspor-Impor, yaitu kredit untuk eksportir dan importir 

macam-macam barang.  

 Kredit Koperasi, adalah kredit untuk jenis-jenis koperasi 

 Kredit Profesi, adalah kredit untuk macam-macam profesi, 

misalnya dokter dan guru.  

 Kredit Perindustrian, adalah kredit untuk macam-macam industri 

kecil, menengah dan besar.  

 

8. Jenis Kredit Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan  

 Kredit Rekening Koran, adalah kredit yang dapat ditarik dan 

dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan yang 

penarikannya dengan cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan, 

pelunasan dengan melakukan setoran-setoran tersebut.   

 Kredit Berjangka, ialah kredit yang penarikannya sekaligus 

sebesar plafondnya. Pelunasan kredit dengan cara setelah jangka 

waktunya habis yang dapat dilakukan dengan mencicil atau 

perjanjian.   

9. Jenis  Kredit Berdasarkan Cara Pemakaiannya  

 Kredit Rekening Koran Bebas. adalah kredit yang dibitur 

menerima seluruh dari kreditnya dengan bentuk rekening koran 

kepadanya diberikan blangko cheque dan rekening korannya 

pinjamannya diisi berdasarkan besarnya kredit yang diberikan, 

debitur bebas melakukan penarikan selama kredit berjalan.   

 Kredit Rekening Koran Terbatas, ialah kredit dengan adanya 

pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan 

uang rekeningnya. seperti pebmerian kredit dengan uang giral dan 

perubahannya menjadi uang cartal dilakungan berangsur-angsur.   
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 Kredit Rekening Koran Aflopend, yaitu penarikan kredit yang 

dilakukan dengan arti maksimum kredit di waktu penarikan 

pertambah sepenungnya dengan digunakan oleh nasabah.   

 Revolving Kredi, adalah sistem penarikan kredit sama dengan 

cara rekening koran bebas dengan masa penggunaan satu tahun, 

akan tetapi cara pemakaiannya berbeda.  

 Term Loans, ialah sistem penggunaan dan pemakaian kredit yang 

fleksibel artinya nasabah dapat bebas menggunakan uang kredit 

untuk keperluan aap saja dan Bank tdak mau tentang hal itu.  

 

10. Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah adalah kredit dimana debiturnya tidak 

memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya 

persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok 

pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan 

agunan dan sebagainya. As. Mahmoeddin, Melacak Kredit 

Bermasalah, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2002),hal. 2 

Menurut S. Mantayborbir, et al, suatu kredit dikatakan bermasalah 

karena debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan 

kewajibanya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, 

misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang 

pokok. S.  Mantayborbir,  et  al,  Hukum  Piutang  dan 

Lelang  Negara  di Indonesia, (Medan: Pustaka Bangsa, 2002), hal.23 

Subarjo Joyosumarto mengemukakan: Kredit bermasalah adalah 

yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih 

dari 2 masa angsuran ditambah 21 bulan, atau penyelesaian kredit telah 

diserahkan kepada pengadilan atau Badan Urusan Piutang Lelang 

Negara atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan angsuransi 

kredit.Subarjo Joyosumarno, Upaya-upaya Kreditur Indonesia dan 

PerBankan dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah, Majalah 

Pengembangan PerBankan, edisi No.47, 1994, hal.13 
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a) Unsur-unsur yang disebut kredit bermasalah 

Suatu kredit dikatakan bermasalah sejak tidak ditepatinya atau 

tidak dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian 

kredit, yaitu apabila debitur selama tiga kali berturut-turut tidak 

membayar angsuran dan   bunganya.Peraturan Kreditur Indonesia 

No. 2/15/PBI/2000 tentang Restrukturisasi Kredit, Pasal 9 

Adapun tanda-tandanya adalah sebagai berikut: 

1. Sebelum jatuh tempo, rekening tidak menunjukkan mutasi 

debet dan  kredit. 

2. Kredit mengalami overdraft secara terus menerus. 

3. Adanya tanda-tanda bahwa debitur tidak sanggup lagi 

membayar bunga atas kredit yang diberikan pihak 

kreditur.Machmoedin A.S, 100 Penyebab Kredit bermasalah, 

(Jakarta: Sinar Harapan, 1995). 

 Suatu kredit dikatakan bermasalah dengan klasifikasi antara 

lain tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan 

kredit bermasalah.Peraturan Kreditur Indonesia. Istilah kredit 

bermasalah telah digunakan perBankan Indonesia sebagai 

terjemahan Problem Loan yang merupakan istilah yang sudah 

lazim digunakan di dunia internasional.  

 Agar dapat menentukan apakah suatu kredit dikatakan 

bermasalah harus didasarkan  pada kolektibilitas kreditnya. 

Kolektibiltas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsauran 

dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan 

diterimanya kembali dana tersebut. Rachmadi Usman, Aspek-

aspek Hukum PerBankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2001), hal. 355. 

 Suatu kredit akan dikatakan bermasalah dengan ciri-ciri 

sebagai berikut:  
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1. Tidak memenuhi kriteria lancar kurang lancar dan

diragukan.

2. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21

bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan

atau usaha penyelamatan kredit.

3. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada

pengadilan negeri atau badan urusan piutang negara atau

diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi

kredit.

b) Kredit bermasalah dalam perspektif KUH Perdata

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat 

membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan di antara 

pihak-pihak yang mengikat bagi para pihak yang melakukan 

perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 

KUH Perdata. 

Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek, yaitu pihak yang 

berkewajiban melakukan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas 

suatu prestasi. Di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian 

yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur 

(nasabah) lali melaksanakan kewajibannya atau tidak 

melaksanakan suatu prestasi, hal inilah yang disebut keadaan 

wanprestasi. 

Perkataan ”wanprestasi” berasal dari Bahasa Belanda yang 

berarti: ”prestasi yang buruk” dan bila dibandingkan dengan 

perkataan Wanbeheer yang berarti pengurusan yang buruk, 

demikikan juga dengan perkataan ”Wanddad”, yang berarti 

perbuatan buruk. R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. Ke-II, 

Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, hal. 50. 

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat 

keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang 

dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat 

http://www.landasanteori.com/
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untuk menetukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah 

mengenai wa ini terdapat beberapa istilah, yaitu: ingkar janji, 

cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. 

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai 

wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpangsiuran dengan 

maksud aslinya, yaitu wanprestasi. Ada beberapa sarjana yang 

tetap menggunakan istilah ”wanprestasi” dan memberi pendapat 

tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut. 

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah 

ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu 

hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. 

Barangkali dalam bahasa ind dapat dipakai istilah ”pelaksanaan 

perjanjian untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanan janji untuk 

wanprestasi”. Wiarjono Prodjodikoro, Asas-asa Hukum Perjanjian, 

Sumur, Bandung, 1974, hal. 17 

Subekti  mengemukakan  bahwa  ”wanprestasi”  itu  adalah  kel

alaian atau kealpaan yang dapat berupa empat macam, yaitu: 

 Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan 

dilakukannya  

 Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak 

sebagaimana yang diperjanjikan 

 Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat 

 Melakukan sesuatu perbuatan yang menurut perjanjian 

tidak dapat dilakukan R. Subekti, II, Op. cit, hal. 50. 

Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa apabila debitur 

”karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, 

maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena 

salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan 

prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.R. 
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Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. Ke-IV, Pembimbing Masa, 

Jakarta, 1979, hal. 59. 

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui maksud 

wanprestasi itu,  yaitu pengertian yang mengatakan bahwa 

seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi bilaman: ”tidak 

memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, 

melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan 

dalam perjanjian”. Achmad Ichsan, Hukum Perdata, Pembimbing 

Masa, Jakarta, 1969, hal. 38. 

Wanprestasi ini memiliki akibat yang sangat penting, oleh 

karena itu harus diketahui terlebih dahulu apakah benar di antara 

pihak yang melakukan perjanjian itu ada melakukan cidera janji 

atau tidak. 

Adapun jenis-jenis atau bentuk dari wanprestasi adalah sebagai 

berikut: 

 Debitur tidak memenuhi perikatan atau sama sekali tidak 

melaksanakan prestasi 

 Debitur terlambat memenuhi prestasi atau perikatan  

 Debitur melaksanakan prestasi tetapi tidak baik, atau 

debitur keliru atau tidak pantas dalam memenuhi perikatan. 

Seseorang debitur dapat dikatakan telah melakukan telah 

melakukan wanprestasi dalam memenuhi prestasi atau 

kewajibannya adalah jika: 

 Pembayaran angsuran terlambat dari yang ditentukan dalam 

perjanjian kredit 

 Pembayaran bunga terlambat dari yang ditentukan dalam 

perjanjian kredit 
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 Pembayaran angsuran dan bunga terlambat dari yang telah 

ditentukan dalam perjanjian kredit. 

c) Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah 

Sebagian pemberi pinjaman termasuk kreditur umum, 

mengatakan bahwa banyak peminjam yang mempunyai sedikit 

sifat maling dalam hati kecilnya. Tetapi kelihatannya alasan utama 

adanya kredit bermasalah dan kemungkinan kerugian adalah 

ketidakmampuan peminjam untuk mewujudkan pendapatan dari 

kegiatan bisnis yang normal, kesempatan kerja, atau penjualan 

hartanya.  Rachmadi Usman, Op. Cit, hal. 304-305. 

Sejumlah pinjaman yang  diberikan untuk  tujuan pembiayaan 

bisnis    dan keperluan pertanian dapat berkembang menjadi 

pinjaman bermasalah  dan kerugian karena berbagai faktor. 

Walaupun beberapa penyebabnya mungkin timbul di luar dunia 

usaha, dan beberapa analis telah berusaha untuk menjelaskan 

kegagalan dunia usaha dalam bentuk penyebab intern dan ekstern, 

sebagian besar kesalahan dapat ditimpakan pada manajemen. 

Manajemen sebuah perusahaan mempunyai tanggung jawab yang 

besar, yang meliputi pemilihan sasaran dan  jenis organisasi untuk 

menjalankannya, pemilihan kebijaksanaan yang akan dijalankan 

sehingga memberikan hasil yang wajar pada pemilik perusahaan, 

pengendalian atas proses produksi barang dan jasa yang dapat 

dijual, serta 

melakukan   penyesuaian   atas   kebijaksanaan   dan   prosedur   ya

ng   ada  untuk menjamin  kelangsungan 

operasional  yang  berhasil.  

Jika  tanggung  jawab  ini tidak dipenuhi, kemampuan untuk 

menghasilkan pendapatan akan menurun, akibatnya kemampuan 

untuk membayar kembali pinjaman kreditur juga akan semakin 

berkurang. 
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Banyak yang menjadi alasan terjadinya kerugian pinjaman, dan 

semua alasan yang ada bisa saja tidak berlaku untuk semua 

perusahaan. Sebagian pejabat kredit mengatakan bahwa penyebab 

yang paling utama adalah manajemen yang buruk.Ibid Faktor 

penting lainnya adalah yang dinamakan dengan kondisi ekonomi 

yang buruk,selain itu digabungkan dengan ketergantungan yang 

terlalu besar pada pinjaman.Eko B. Supriyanto, Sepuluh Tahun 

Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua, (Jakarta: 

InfoKreditur Publishing, 2007), hal.11. Kecurangan juga 

merupakan penyebab utama kerugian pinjaman. Walaupun faktor 

tersebut juga mungkin saja dihadapi jika hubungan antara kreditur 

dan peminjam mengalami ketegangan dan adanya 

kemunduran  kerja sama antara peminjam dan pihak kreditur yang 

bersangkutan. Hal ini mungkin terjadi jika likuidasi perusahaan 

harus dilakukan. Kredit bermasalah atau kredit bermasalah dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor, yakni adanya faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal yang menjadi penyebab timbulnya kredit 

bermasalah yaitu: 

1. Kebijakan prekreditan yang ekspansif 

2. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan 

3. Itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai kreditur 

4. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta 

lemahnya sistem informasi kredit bermasalah.  Sumber: Data 

dari PT. Kreditur Mandiri RCR 1 Medan, tanggal 02 Februari 

2011, hal.3. 

Sedangka faktor eksternal penyebab timbulnya kredit 

bermasalah adalah: 

1. Kegagalan usaha debitur 

2. Musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur 
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3. Pemanfaatan iklim persaingan perBankan yang tidak sehat oleh 

debitur 

4. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga 

kredit. Ibid 

Ada 100 faktor yang menyebabkan terjadinya kredit 

bermasalah, dimana menurut Mahmoeddin A.S, faktor-faktor 

tersebut antara lain Mahmoeddin. 100 Penyebab Kredit 

bermasalah, (Jakarta : Sinar Harapan,1995) 

1. Kreditur memiliki kemampuan teknis yang kurang. 

Kreditur sangat memerlukan tenaga ahli/ konsultan untuk 

melakukan penilaian atau analisis sebelum memberikan kredit 

kepada perusahaan atau proyek yang melakukan usaha high 

technology seperti misalnyaindustri komputer, otomotif, dan 

industri baja. Secara teknis sudah  dapat  dipastikan 

pengetahuan kreditur jauh ketinggalan, oleh sebab itu 

diperlukan tenaga ahli untuk melakukan penilaian terhadap 

prospek kerja usaha tersebut agar pihak kreditur tidak 

dibohongi secara mentah-mentah oleh nasabahnya. 

Semakin canggih usaha nasabah, maka semakin telitilah 

kreditur dalam melakukan analisisnya. Jika nasabah memiliki 

usaha sederhana, maka kreditur tentu lebih mudah memahami 

dan mempelajari lika-liku bisnis nasabah tersebut. Sebaliknya 

jika bisnis tersebut kompleks maka sering para kreditur 

tertinggal jauh pengetahuannya dibandingkan para nasabahnya. 

Hal demikian dapat menyulitkan pihak kreditur dalam 

menganalisis dan memberikan keputusannya. (Jakarta : Sinar 

Harapan,1995). 

 

2. Kreditur terlalu mengejar target. 
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Kreditur sebagai perusahaan yang bergerak di bidang 

keuangan, mempunyai prinsip prositability. Semakin besar 

keuntungan  yang diperoleh maka semakin besar pula 

kreditur tersebut di mata para pemilik saham dan para 

karyawannya. Banyaknya dana yang mengendap dalam 

bentuk kas, akan merupakan dana yang harus dibayar 

sewanya, apakah itu menganggur atau tidak. Dari segi 

keuntungan, dana yang menganggur dapat merugikan, atau 

mengurangi keuntungan kreditur. Kreditur yang 

mempunyai target mengejar keuntungan tidak akan 

mengambil resiko dengan membiarkan dana yang banyak 

mengendap. Untuk mencegah ini, sebaiknya para kreditur 

jangan terlalu mengutamakan target tersebut dan 

menomorduakan analisis yang tajam atas permohonan 

kredit para nasabah. (Jakarta : Sinar Harapan,1995). 

 

3.  Kreditur terlalu melihat riwayat nasabah. 

Memang benar bahwa riwayat pinjaman seorang 

nasabah kreditur merupakan faktor penting dalam penilaian 

karakternya. Tetapi tidak jarang bahwa suatu waktu 

seseorang tersebut karakternya tidak teruji pada masa- masa 

sulit, dan tidak jarang pengusaha akan maju usahanya, jika 

ia berusaha dalam skala kecil, namun begitu usahanya 

membesar ia menjadi merasa bahwa ia tidak mampu 

mengelolanya. (Jakarta : Sinar Harapan,1995). 

 

4.  Kreditur terlalu melihat agunan atau terlampau 

mementingkan jaminan. 

Kreditur adalah lembaga keuangan yang memberikan 

kredit kepada nasabahnya, bukan rumah gadai yang 

memberikan kredit berdasarkan cukup atau tidaknya nilai 
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transaksi dari barang agunan yang dijaminkan nasabahnya. 

Sebenarnya, hampir tidak ada hubungan sama sekali antara 

kredit dengan jaminan, kalau dimulai dari jaminan. Tetapi 

sebaliknya, jika analisis telah dilakukan secara cermat, 

paling akhir baru dibicarakan pemasalahan jaminan sekedar 

benteng pengaman dari kredit atau dengan motif berjaga-

jaga. Tugas para analisis kredit adalah menghitung dengan 

cermat, berapa kebutuhan kredit dari nasabah. Bukan 

sebaliknya, dengan nilai sejumlah agunan tertentu, berapa 

nasabah diperbolehkan menikmati kredit. Jika 

permasalahan ini dilakukan secara terbalik, maka 

pemberian kredit sama sekali mengabaikan cash buget, atau 

tidak memperhitungkan Repayment capacity dari nasabah. 

(Jakarta : Sinar Harapan,1995). 

 

5.  Kreditur terlalu besar memberikan kredit. 

Pemberian kredit yang berlebihan dapat menyebabkan 

nasabah menggunakan uangnya untuk membeli barang-

barang yang tidak yang kurang bermanfaat atau tidak 

produktif bagi perusahaannya. Selain itu alternatif lain yang 

akan dilakukan nasabah yang kelebihan kredit yaitu 

menabungnya di kreditur lain, yang tentu saja memperoleh 

bunga yang lebih kecil dari bunga yang harus dibayarnya 

kepada kreditur pemberi kredit, atau bisa saja nasabah 

tersebut menanamkan kelebihan kredit uang dengan 

membeli barang tetap yang tingkat likuiditasnya rendah, 

sehingga tidak mungkin mampu menutupi kewajiban 

jangka pendeknya kepada kreditur. Ada beberapa 

kemungkinan yang menyebabkan terjadinya pemberian 

kredit yang berlebihan atau yang disebut juga dengan istilah 

over lending/ over creditering antara lain karena adanya 
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kelalaian petugas dalam kreditur dalam menganalisis, atau 

adanya unsur kesengajaan atau pun dengan adanya kerja 

sama antara petugas (pihak) kreditur dengan nasabahnya. 

(Jakarta : Sinar Harapan,1995). 

 

6.  Kreditur terlalu sedikit memberikan kredit. 

Jika perusahaan dapat dan mampu beroperasi secara 

optimum maka perusahaan tersebut juga akan dapat 

memperoleh laba yang maksimum. Produksi pada operasi 

yang optimum diperoleh jika modal kerja yang digunakan 

sudah diperhitungkan dengan cermat dan tepat. 

Berdasarkan pengamatan kita sehari-hari, kita dapat melihat 

bahwa setiap perusahaan umumnya memiliki hutang 

piutang dengan sesama relasi atau mitra usahanya. Dengan 

demikian jika kredit yang diberikan tidak mencukupi maka 

bukan tidak mungkin kredit nasabah tersebut akan disedot 

atau diminta oleh mitra usahanya tersebut, sehingga 

mengakibatkan ia kehabisan dana untuk menggerakkan 

aktivitas usahanya, dampaknya akan terlihat saat pada 

ketidakmampuannya dalam memenuhi prestasinya kepada 

pihak kreditur yang memberikan kredit tersebut. (Jakarta : 

Sinar Harapan,1995). 

 

7.  Nasabah melarikan diri 

Hal ini merupakan kasus yang ekstrim. Dalam kasus ini, 

nasabah langsung meninggalkan alamat tempat tinggal 

(keberadaannya) secara formal, sesudah memperoleh 

kredit. Bahkan, nasabah bisa saja menghilang dari kota atau 

negara tempat ia memperoleh kredit. Tujuannya agar pihak 

kreditur tidak dapat atau pun kesulitan melacak nasabah 

tersebut. (Jakarta : Sinar Harapan,1995). 
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8.  Nasabah memalsukan catatan dan pembukuan 

Pemalsuan catatan dan pembukuan, baik itu pada saat 

pengajuan kredit maupun pada selama kredit berjalan, dapat 

menyebabkan terjadinya kasus kredit yang boleh dikatakan 

mendekati fiktif dimana kreditur terjebak dalam kasus 

penipuan. Catatan dan pembukuan nasabah merupakan 

sumber utama dalam menganalisis perjalanan bisnis 

nasabah. Adapun isi dari catatan tersebut adalah 

menerangkan mengenai prospek perusahaan dan keadaan 

usaha nasabah yang bersangkutan. Jika catatan tersebut 

palsu maka si pembaca yaitu pihak kreditur akan dibohongi 

oleh nasabah. Cepat atau lambat catatan ini akan bermuara 

pada ketidak beresan  kredit nantinya. (Jakarta : Sinar 

Harapan,1995). 

 

9. Perusahaan nasabah sulit berkembang 

Kreditur memberikan kredit kepada perusahaan yang 

sulit berkembang. Ukuran suatu kreditur dikatakan sulit 

berkembang dapat dilihat pada laporan keuangan dimana 

angka-angka dari tahun ke tahun menunjukkan grafik yang 

datar, bahkan bisa menurun. Terutama dapat dilihat pada 

laba perusahaan yang hampir sama setiap tahun Usaha 

untuk  menangkal hal  ini, kreditur harus mendidik nasabah 

berbisnis dengan baik dan tepat. Jika perlu mendidik 

mereka melakukan pencacatan berdasarkan kebiasaan yang 

berlaku. (Jakarta : Sinar Harapan,1995). 

 

10.  Nasabah dan kreditur melakukan kolusi 

Nasabah dan kreditur harus melakukan kerjasama yang 

baik dalam arti positif. Hal ini adalah demi kelancaran 
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usaha nasabah, demi kelancaran pengembalian kredit, demi 

keberhasilan usaha perbankan dan akhirnya demi 

kesuksesan para krediturir dalam membina nasabah dan 

krediturnya sendiri. Jika kerjasama antara krediturir dan 

nasabah dilakukan secara negatif, maka hal ini disebut 

kolusi atau persekongkolan. Dimana yang paling dirugikan 

adalah kreditur sebagai perusahaan, dan yang memperoleh 

keuntungan adalah nasabah dan krediturir secara pribadi 

Apabila   dilihat   dari segi   pelaku   kredit,   maka   faktor-

faktor   kredit bermasalah dari nasabah adalah: 

 Kelemahan nasabah 

- Manajemen kurang (kurang menguasai manajemen 

kredit). 

- Tidak memiliki perencanaan yang baik 

- Produk ketinggalan jaman 

- Kalah bersaing 

- Lokasi usaha yang tidak tepat 

- Adminitrasi yang kacau 

 

 Kenakalan nasabah 

- Tidak jujur dan sukar ingkar janji 

- Melakukan penyimpangan penggunaan 

- Pola hidup yang boros atau mewah 

- Suka berbuat skandal 

- Suka berjudi dan berspekulasi 

11. Resiko Perkreditan 

Risiko kredit (Credit risk) adalah suatu risiko kerugian yang 

disebabkan oleh ketidak mampuian (gagal bayar) dari debitur atas 

kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya 

ataupun keduanya. Ada beberapa risiko tersebut yaitu,  

a. Risiko pemberian pinjaman atas konsumen 
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Kebanyakan pemberi pinjaman menggunakan cara penilaian 

kelayakan kredit mereka masing-masing guna membuat peringkat 

risiko konsumen lalu kemudian mengaplikasikannya terhadap 

strategi bisnis mereka. Dengan produk-produk seperti pinjaman 

pribadi tanpa jaminan atau kredit pemilikan rumah, kreditur akan 

mengenakan suku bunga yang tinggi terhadap konsumen yang 

berisiko tinggi dan sebaliknya. Pada pinjaman berulang seperti 

pada kartu kredit dan overdraft, risiko ini dikontrol dengan cara 

penetapan batasan kredit yang saksama. Beberapa produk 

mensyaratkan adanya jaminan yang biasanya dalam bentuk 

property. 

b. Risiko pemberian pinjaman atas bisnis 

Debitur akan menawarkan biaya / keuntungan dari suatu pinjaman 

berdasarkan dari risiko dan suku bunga yang dikenakan, namun 

suku bunga ini bukan hanya satu-satunya metode kompensasi 

untuk risiko yang dihadapi. Perlindungan tambahan dalam bentuk 

pembatasan sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit 

memungkinkan dilakukannya pengawasan oleh pemberi pinjaman 

(kreditur) atas peminjam (debitur) yaitu misalnya dalam bentuk : 

 Pembatasan terhadap debitur atas tindakan-tindakan yang dapat 

memengaruhi keuangan debitur misalnya melakukan 

pembelian kembali saham, melakukan pembayaran deviden, 

atau melakukan peminjaman baru. 

 Kewenangan untuk melakukan pengawasan atas utang dengan 

cara mensyaratkan adanya audit dan laporan keuangan bulanan. 

 Hak kepada kreditur untuk meminta pelunasan seketika atas 

utang yang diberikannya apabila terjadi suatu peristiwa khusus 

ataupun apabila rasio keuangan seperti utang / ekuiti menurun. 

Saat ini terdapat inovasi untuk melindungi kreditur dan 

pemegang obligasi terhadap risiko gagal bayar yaitu dalam bentuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_pemilikan_rumah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kreditur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_kredit
https://id.wikipedia.org/wiki/Saham
https://id.wikipedia.org/wiki/Audit
https://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Gagal_bayar
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kredit derivatif yang dikenal dengan istilah credit default swap. 

Dengan kontrak keuangan ini maka perusahaan dimungkinkan 

untuk membeli suatu perlindungan (proteksi) terhadap risiko gagal 

bayar dari pihak ketiga selaku penjual perlindungan. Penjual 

perlindungan ini memperoleh imbal jasa secara periodik sebagai 

bentuk kompensasi atas risiko yang diambil alih olehnya yaitu 

dalam bentuk kesepakatan untuk membeli tagihan tersebut apabila 

terjadi gagal bayar. 

c. Risiko yang dihadapi oleh bisnis 

Perusahaan menghadapi "risiko kredit" dalam hal misalnya 

perusahaan tidak menerima "pembayaran dimuka" secara tunai 

untuk produk atau jasa yang dijualnya. Dengan melakukan 

penyerahan barang atau jasa di depan dan menagih pembayaran 

kelak maka perusahaan menanggung suatu risiko selama tenggang 

waktu penyerahan barang atau jasa dengan waktu pembayaran. 

Beberapa perusahaan memiliki departemen risiko kredit yang 

bertugas untuk menilai kesehatan finansial dari konsumennya guna 

memutuskan pemberian kredit lebih lanjut atau tidak. Dalam hal ini 

dapat juga digunakan jasa pihak ketiga yaitu peruisahaan yang 

menyediakan jasa dibidang penilaian kredit dengan 

memberikan peringkat kredit seperti misalnya Moody's, Standard 

& Poor's, Fitch Ratings dan lainnya yang menyediakan informasi 

berbayar. 

Risiko kredit ini tidak dengan sungguh-sungguh dikelola oleh 

perusahaan kecil yang hanya memiliki 1 atau 2 konsumen saja, 

sehingga perusahaan ini sangat rentan terhadap masalah gagal 

bayar atau keterlambatan pembayaran oleh konsumennya. 

d. Risiko yang dihadapi imdividu  

Konsumen dapat menemui risiko kredit dalam bentuk langsung 

misalnya sebagai deposan di Bank atau sebagai debitur. Mereka 

https://id.wikipedia.org/wiki/Derivatif
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Credit_default_swap&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Keuangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Peringkat_kredit
https://id.wikipedia.org/wiki/Moody%27s
https://id.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
https://id.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
https://id.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
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dapat juga menghadapi risiko kredit sewaktu melakukan transaksi 

dagang dengan cara penyerahan uang muka kepada mitra 

pengimbang misalnya untuk melakukan pembelian rumah atau 

penyewaan rumah. Karyawan dari suatu perusahaan juga amat 

tergantung pada kemampuan perusahaan dalam melakukan 

pembayaran gaji juga termasuk yang menghadapi risiko kredit 

dalam stausnya sebagai karyawan. 

Pada beberapa kasus, pemerintah menyadari bahwa kemampuan 

para individu ini untuk melakukan evaluasi atas risiko kredit sangat 

terbatas dan risiko ini dapat mengurangi efisiensi ekonomi 

sehingga pemerintah melakukan berbagai mekanisme dan langkah 

hukum guna melindungi konsumen terhadap risiko ini. Deposito 

Bank pada beberapa negara dijamin dengan asuransi (hinga batasan 

nilai tertentu) untuk deposito individu / perorangan, yang secara 

efektif akan mengurangi risiko kredit mereka terhadap Bank dan 

meningkatkan kepercayaan mereka menggunakan jasa perBankan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank

