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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teoritis 

Berdasarkan penelitian terdahulu  yang dilakukan oleh Rita 

Rosmilia (2009), kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki 

risiko karena dibitur telah gagal menghadapi masalah dalam memenuhi 

kewajibannya yang telah ditentukan. Dalam dunia perbankan, kredit 

bermasalah bisa timbul karena faktor intern maupun faktor ekstrn bank 

sehingga dalam pelaksanaan pemberiannya pihak bank harus benar-benar 

berpegang pada prinsip kehati-hatian dan prinsip-prinsip yang lain yang 

berkaitan dengan pemberian kredit perbankan. 

Dalam hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

meskipun pelaksanaan pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku dengan berpedoman pada pemberian 

kredit yang sehat, pihak bank juga telah melakukan tindakan antisipasi 

untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah. 

Untuk meminimalisasi kredit bermasalah yang timbul pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Patimura mempergunakan model 

penyelesaian dengan penyelamatan kredit melalui penyelesaian secara 

alami dengan menjual agunan dan penyelamatan kredit yang lain. 
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Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Frida Alfiana 

(2011), Pemberian kredit oleh bank mengandung resiko kegagalan atau 

kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap 

kesehatan bank. Mengingat bahwa bank tersebut bersumber dari dana 

masyarakat yang disimpan pada bank, maka resiko yang dihadapi bank 

dapat berpengaruh pula pada keamanan dana masyarakat tersebut 

Kredit bermasalah pada PT. BPR Gunung Ringgit disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya nasabah yang terlambat membayar angsuran 

yang disebabkan pendapatan usahanya mengalami penurunan, atau nasabah 

tersebut memiki watak untuk tidak membayar angsuran dan melunasi 

pinjamannya. 

Dari pihak bank dapat disebabkan oleh pihak analisis kredit yang 

mungkin kurang teliti dan tidak sepenuhnya menerapkan unsur 5C dalam 

proses analisis untuk realisasi kredit karena adanya unsur kecurigaan 

lainnya. 

Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa sebaiknya pihak 

bank yang melakukan analisis kredit melakukan analisis dengan teliti agar 

semua unsur 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan 

Condition dapat diperoleh dari nasabah dengan baik dan benar guna 

meminimalisir kredit bermasalah, mengadakan penagihan piutang secara 

intensif, untuk mempertahankan jumlah modal yang ada. 
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B. Pengertian Bank Syariah 

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam 

lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan 

dengan prinsip prinsip syariah Heri Sudarsono (2004). 

Mendefinisikan bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu mengacu kepada ketentuan-

ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadits Mudrajad Kuncoro 

(2002). Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadits, maka bank 

syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung 

unsur-unsur riba dan bertentangan dengan syariat Islam. Syaikh Mahmud 

Syalthut mengatakan bahwa syariah adalah peraturan dan hukum yang telah 

digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh kaum muslimin. Syariah ini 

merupakan salah satu penghubung antara Allah dengan umat manusia, maka 

jelas bahwa bank syariah merupakan bank yang berdasarkan aturan-aturan 

yang ada pada Syariah Islam. Prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah 

adalah :  

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi  

2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan  

3. Memberikan zakat. 
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C.  Fungsi dan Peran Bank Syariah 

Dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh 

Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution (AAOIFI) 

dijelaskan tentang fungsi dan peran bank syariah (Syafi’i : 2009), sebagai 

berikut :  

1. Manager investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dan nasabah.  

2. Investor bank syariah, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang 

dimiliki  maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.  

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan dan jasa-jasa layanan perbankan 

sebagaimana lazimnya.  

4. Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada identitas 

keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk 

mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan dan 

mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya. 

D.  Tujuan Bank Syariah 

Beberapa tujuan bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan meratakan 

pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan 

yang besar antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pihak yang 

membutuhkan modal (mudharib).  
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2. Meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang berusaha 

lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan 

usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.  

3. Menanggulangi masala kemiskinan,berupa pembinaan nasabah yang 

lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap, seperti 

program pembinaan pengusaha produsen, pembianaan konsumen, 

pengembangan modal kerja dan pengembangan usaha bersama. 

 4. Menyelamatkan ketegantungan umat Islam terhadap non syariah 

(konvensional) 

E.  Pengertian Kredit  

Dalam pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari 

pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana 

tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana 

kepada pengguna dana. Dalam bahasa latin kredit berasal dari kata “ 

Credere” yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit 

percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan 

pasti akan terbayar Ismail (2010:93). 

Menurut Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998, Kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam anatara bank 

dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminajam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 
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Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu 

fasilitas kredit adalah sebagai berikut : 

1. Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada 

pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau 

badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam 

merupakan kreditor. 

2. Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang 

mendapat pinjaman dari pihak lain. 

3. Kepercayaan (Trust), Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak 

yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi 

kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka 

waktu tertentu yang diperjanjikan. 

4. Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang 

dilakukan antara bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur). 

5. Risiko, Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung 

adanya risiko tidak kembalinya dana. 

6. Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur 

untuk membayar pinjamannya kepada kreditur. 

7. Balas Jasa, Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditor, 

maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan 

perjanjian. 

Pada dasarnya fungsi kredit ialah merupakan pelayanan kepada 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan usahanya. 



11 
 

Masyarakat disini merupakan individu, pengusaha, lembaga, dan badan 

usaha yang membutuhkan dana. Kredit berfungsi membantu masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhannya melalui penyaluran dana yang diberikan 

oleh masyarakat. 

A. Prinsip Dasar Pemberian Kredit 

Pinjaman usaha kecil lebih kompleks karena bank seringkali diminta 

mengambil resiko kredit. Dalam penyaluran kredit membutuhkan suatu 

analisis terhadap usaha yang dilakukan debitur untuk menentukan suatu 

keputusan dalam pemberian kredit. 

Salah satu cara menilai kegiatan usaha debitur adalah dengan 

menggunakan prinsip-prinsip kredit pada aspek-aspek usaha debitur. 

Adapun prinsip-prinsip yang digunakan adalah berupa analisis 5C dan 7P. 

Adapun 5C dan 7P menurut Martono (2002; 57) tersebut adalah : 

Prinsip kredit 5C tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Character (watak)  

Pada prinsip ini diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan-

kebiasaan, sifatsifat pribadi, cara hidup, keadaan keluarganya, hobby calon 

debitur. Prinsip ini merupakan ukuran tentang kemauan debitur untuk 

membayar.  

2. Capacity (kemampuan)  

Penilaian terhadap kemampuan debitur dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana kemampuan debitur mengembalikan pokok pinjaman beserta 
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bunga pinjamannya. Penilaian kemampuan membayar tersebut dilihat dari 

kegiatan usaha dan kemampuannya melakukan pengolahan atas usaha yang 

akan dibiayai dengan kredit. 

  

3. Capital (modal) 

 Penyelidikan terhadap prinsip modal atau permodalan debitur tidak 

hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga bagaimana 

distribusi modal itu ditempatkan oleh debitur. Cukupkah modal yang 

tersedia sehingga segala sumber dapat bergerak secara efektif. Baikkah 

pengaturan modal itu sehingga perusahaan berjalan lancer dan maju. 

 4. Colleteral (agunan / jaminan) 

 Penilaian terhadap barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai 

jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh 

mana nilai barang jaminan atau agunan dapat menutupi risiko kegagalan 

pengembalian kewajiban-kewajiban deditur. Fungsi jaminan di sini adalah 

sebagai alat pengaman terhadap kemungkinan tidak mampunya debitur 

melunasi kredit yang diterimanya.  

5. Condition (kondisi)  

Pada prinsip kondisi, dinilai dari kondisi ekonomi secara umum 

serta kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat 

memperkecil risiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan 

perdagangan dan persaingan di lingkungan sektor usaha calon debitur dapat 
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diketahui, sehingga bantuan yang akan diberikan benar-benar bermanfaat 

bagi perkembangan usahanya.  

Sedangkan prinsip 7P dalam kredit adalah sebagai berikut :  

1. Personality (kepribadian)  

Bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat 

hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman, usaha/pekerjaan dan 

sebagainya), hobby debitur, keadaan keluarga, pergaulan dalam 

masyarakat dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kepribadian 

calon debitur.  

2. Purpose (tujuan) 

 Bank mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan 

kredit. Apakah akan digunakannya untuk berdagang, berproduksi atau 

membeli rumah. Apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan kredit 

bank yang bersangkutan.  

3. Prospect  

Merupakan harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan 

usaha calon debitur selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan 

keadaan ekonomi/perdagangan, keadaan sector usaha calon debitur, 

kekuatan keuangan perusahaan masa lalu dan perkiraan masa mendatang. 

4. Payment (pembayaran)  

Merupakan prinsip untuk mengetahui bagaimana pembayaran 

kembali pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari 

perhitungan tentang prospect, kelancaran penjualan dan pendapatan 
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sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau 

dari waktu serta jumlah pengembaliannya.  

5. Party  

Merupakan pengklasifikasian nasabah dalam klasifikasi tertentu 

atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta 

karakternya. Dengan demikian nasabah dapat digolongkan ke golongan 

tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank, 

baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.  

6. Profitability  

Merupakan kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability 

diukur dari period eke periode apakah akan tetap sama atau semakin 

meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari 

bank.  

7. Protection  

Tujuannya adalah bagimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh 

bank melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan 

barang atau orang atau jaminan asuransi. 

B. Penggolongan Kredit  

Bank melakukan penggolongan kredit menjadi dua golongan yaitu 

kredit performing dan non-performing. Kredit performing disebut juga 

dengan kredit tidak bermasalah dibedakan menjadi dua kategori yaitu: 

1. Kredit dengan kualitas lancar 
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Kredit lancar merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah dan 

tidak terjadi tunggakan baik tunggakan pokok dan bunga. 

2. Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus 

Merupakan kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai 

terdapat tunggakan. 

Kredit non-performing merupakan kredit yang sudah dikategorikan 

kredit bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan. Kredit non-performing 

disebut juga dengan kredit bermasalah, dikelompokkan menjadi tiga yaitu : 

1. Kredit kurang lancar 

Merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan. Pengembalian 

pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan 

pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 

hari. 

2. Kredit diragukan  

Merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok atau 

bunga antara 180 hingga 270 hari. 

3. Kredit macet 

Merupakan kredit yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. 

Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut. 

C. Klasifikasi Kolektibilitas Kredit 

Yang dimaksud dengan kolektibilitas kredit adalah penggolongan 

kualitas kredit berdasarkan status kelancaran pembayaran kewajiban dan 

prospeknya di masa mendatang Jopie Jusuf (2004:224). 
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Suatu kredit dapat diklasifikasikan menjadi 5 kolektibilitas yaitu 

sebagai berikut: 

 

1. Kolektibilitas 1 ( Lancar )  

Yaitu apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pinjaman baik 

pokok atau bunga.  

2. Kolektibilitas 2 ( Dalam Perhatian Khusus ) 

Yaitu apabila terdapat tunggakan pinjaman pembayaran pokok atau 

bunga sampai dengan 90 hari. 

3. Kolektibilitas 3 ( Kurang Lancar ) 

Yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai 

dengan 120 hari. 

4. Kolektibilitas 4 ( Diragukan ) 

Yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pinjaman baik pokok 

atau bunga sampai dengan 180 hari. 

5. Kolektibilitas 5 ( Macet ) 

Yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga diatas 

180 hari. 

Masing-masing kolektibilitas tersebut memiliki kriteria sendiri, 

misalnya dari jumlah hari tunggakan, situasi industri, dan lain-lain. 
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Kolektibilitas ini membawa konsekuensi yang sangat serius bagi 

bank, yaitu penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Yang 

dimaksud dengan PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar 

persentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan kualitas aktiva 

produktif. Bila suatu kredit macet menjadi macet dan bank harus 

mengeksekusi agunan, ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi. 

Pertama, hasil penjualan atau pengambil alihan agunan lebih besar 

dari pokok kredit. Dalam situasi ini, bukan saja seluruh pokok akan lunas, 

bank dapat memperoleh tunggakan bunga dan denda lainnya. 

Kedua, hasil penjualan agunan memiliki nilai yang sama dengan 

nilai pokok kredit. Dengan demikian, bank hanya memperoleh kembali 

pokok kredit. Bila tidak ada penyetoran dari debitur, maka bank terpaksa 

menghapus bukukan tunggakan bunga dan denda. 

Ketiga, hasil penjualan agunan lebih kecil dari pokok kredit. Bila ini 

terjadi dan debitur tidak melakukan penyetoran tambahan, bank mengalami 

kerugian sebesar selisih nilai pokok kredit dengan hasil penjualan agunan 

tersebut. 

Manfaat klasifikasi kolektibilitas kredit menurut Hasibuan 

(2001:115) adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui perkembangan jumlah kredit lancar, cukup 

lancar, kurang lancar, dan tidak lancar 

b. Untuk mengetahui jumlah kredit yang produktif, cukup 

produktif, kurang produktif, dan tidak produktif 
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c. Untuk meningkatkan pengawasan dan penagihan kredit. 

d. Sebagai tolak ukur kemampuan analisis kredit, apakah mampu 

atau tidak. Jika sebagian besar kredit yang disalurkan tergolong 

lancar atau cukup lancar berarti analisis kredit mampu. 

Sebaliknya, jika kredit yang tergolong kurang lancar atau malah 

tidak lancar berarti analisis kredit tidak mampu. 

e. Sebagai tolak ukur baik atau tidaknya kebijaksanaan perkreditan 

yang dilakukan manajer bank yang bersangkutan. 

f. Sebagai tolak ukur tingkat kesehatan bank. 

g. Untuk mengetahui jumlah piutang yang akan dihapuskan. 

D. Tinjauan umum kredit lancar, kredit yang perlu mendapat perhatian 

khusus (Loan Performing) dan kredit bermasalah (Non Performing 

Loan) 

Suhardjono (2003:102) kredit yang perlu mendapat perhatian 

khusus adalah kredit lancar (performing loan) yang mempunyai kelemahan, 

yang apabila tidak diperbaiki dapat mengakibatkan menurunnya 

kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban ke bank tepat pada 

waktunya. Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus ini dapat berasal 

dari kredit-kredit yang sejak awal harus diberikan perhatian khusus atau 

juga dapat terjadi selama kredit tersebut berjalan. 

Permasalahan atau kelemahan yang muncul selama kredit 

berlangsung, misalnya perubahan kondisi ekonomi atau perubahan 

kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kegiatan usaha nasabah yang 
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dibiayai dengan kredit bank merupakan salah satu contoh kredit yang perlu 

mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu bank harus mempunyai 

pedoman faktor-faktor yang dapat menyebabkan menurunnya kemampuan 

debitur dalam memenuhi kewajiban ke bank serta harus mempunyai sistem 

pengenalan secara dini atas kredit-kredit yang berpotensi menjadi 

bermasalah atau mempunyai kelemahan. 

Kredit-kredit yang diberikan oleh bank tidak selamanya dalam 

kondisi lancar (performing loan), suatu saat tentu ada yang bermasalah. 

Kredit bermasalah sudah pasti akan dihadapi oleh bank, karena kegiatan 

usaha yang dibiayai oleh bank penuh dengan berbagai ancaman risiko. 

Semua risiko yang dihadapi oleh debitur dapat dipastikan akan berpengaruh 

terhadap kegiatan usahanya. Oleh karena itu bank harus mempunyai 

pedoman tentang prosedur meminimalisasi kredit yang dianggap 

bermasalah.  
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