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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Di dalam penyusunan tugas akhir ini peneliti memaparkan dua penelitian 

terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas tentang Prosedur 

Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun Bank BTPN Cabang 

Malang. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan 

sebagai tinjauan penelitian terdahulu dalam Tugas Akhir penulis : 

Berdasarkan penelitian Pantow tahun (2008) yang berjudul “Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Kebijakan Pemberian Kredit Produktif, dengan studi kasus 

PT Bank Danamon Indonesia Tbk”. Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu 

apakah faktor bunga, kas bank, jaminan mempengaruhi bank untuk memberikan 

kredit produktif kepada nasabah pada bank Danamon. Kesimpulan bahwa ketiga 

variabel bebas pada penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap 

pemberian kredit produktif  dan secara parsial berpengaruh hanya kepada variabel 

bebas bunga sedangkan variabel bebas dana bank dan jaminan tidak ada pengaruh 

signifikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gangsar Alsandy Putranto (2014) dengan 

jududl “Analisa Prosedur Pemberian Kredit Kepada Pegawai Tetap dan Pegawai 

Pensiun di Bank Rakyat Indonesia Cabang Rajawali Surabaya”. Penelitian ini 

bertujuan untuk memahami pemberian kredit kepada pegawai tetap dan pegawai 
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pensiunan pada Bank Rakyat Indoneisa Cabang Rajawali Surabaya, serta 

menganalisa apakah prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan 

aturan yang ditetapkan oleh BRI. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

secara keseluruhan prosedur pemberian kredit tetap maupun pensiunan yang 

dilaksanakan oleh BRI Cabang Rajawali Surabaya sudah memenuhi ketentuan 

aturan yang ditetapkan. 

Berdasarkan uraian dua penelitian terdahulu diatas dapat diketahui 

kesamaan dan perbedaan bahasan antara peneliti terdahulu dengan topik penulis. 

Kesamaan dari dua penelitian terdahulu dengan topik penulis adalah sama-sama 

membahas tentang Pemberian Kredit. Sedangkan perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan topik penulis adalah pertama, objek yang dilakukan penulis 

adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Malang serta metoden 

penelitiannya yang digunakan penulis dengan menggunkan Deskriptif Kualitatif. 

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa isi 

bahasan dari dua penelitian terdahulu dengan topik penulis memiliki bebarapa 

kesamaa yaitu tentang Pemberian Kredit namun terdapat perbedaan yaitu objek 

penelitian dan metode penelitian. 
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B. TINJAUANPUSTAKA 

1. Pengertian Bank 

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan 

artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan baik itu 

menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan kembali dana tersebut 

pada masyarakat. Sehingga bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi 

tempat bagi perusahaan atau badan usaha milik negara dan swasta, maupun 

perorangan dalam menyimpan atau memperoleh dana dibutuhkan. 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 

1998 tentang perbankan yang dimaksud tentang bank adalah “Badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanandan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan tarif hidup rakyat banyak”. Perbankan adalah segala sesuatu 

yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Secara sederhana bank 

diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan 

adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya 

apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya 

(Kasmir,2010:2). 
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Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga 

keuangan yang kegiatannya adalah : 

a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 

maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau investasi 

bagi masyarakat. Tujuannya utama masyarakat menyimpan uang biasanya 

adalah untuk keamanan uang tersebut. Sedangkan tujuan kedua adalah 

melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil 

simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi 

pembayaran. 

b. Menyalurkan dana masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan 

pinjaman (kredit) kpada masyarakat yang mengajukan permohonan. 

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), 

penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (kliring), 

penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luarkota dan luar negeri 

(inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, bank garasi, bank notes, 

travellers cheque dan jasa lainnya. 

2. Jenis-Jenis Bank 

Menurut Ismail (2011) jenis bank ditinjau dari segi fungsinya yaitu: 

a. Bank Sentral 

Bank Sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank 

yang ada dalam satu negara. Bank sentral hanya ada satu di setiap negara dan 
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mempunyai kantor yang hampir disetiap provinsi. Bank sentral yang ada di 

indonesia adalah Bank Indonesia. 

b. Bank Umum 

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

c. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Menurut Kasmir (2010) jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya 

maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat 

dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang 

bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah : 

a. Bank Milik Pemerintah 

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akta pendririan maupun modal 

bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh 

keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Contoh : BPD Jawa Timur, 

BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat dan BPD lainnya. 

b. Bank Milik Swasta Nasional 

Bank Milik Swasta Nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian 

besar sahamnya dimiliki oleh swasta swasta nasional. Hal ini dapat diketahui 
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dari akta pendirinya didirikan oleh swasta sepenuhnya, begitu pula dengan 

pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta. Contoh: Bank Bumi 

Putra, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Mega, Bank 

Muamalat, Bank Niaga dan Bank Universal. 

c. Bank Milik Koperasi 

Bank Milik Koperasi swasta merupakan bank yang kepemilikan saham-

sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh 

bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indosesia (Bukopin). 

d. Bank Milik Asing 

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik 

milik swasta yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah 

asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). 

Contoh Bank Asing adalah ABN AMRO Bank, American Express Bank, 

Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank dan City Bank. 

e. Bank Milik Campuran 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak 

swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh 

warga negara Indonesia. Contoh: Bank Finconesia, Bank Merincop, Bank 

PDFCI, Bank Sakura Swadarma dan Ink Bank. 

3. Fungsi Bank 

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai 
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tujuan atau sebagai financial intermediay. Secara lebih spesifik bank dapat 

berfungsi sebagai berikut (Totok ,2013) : 

a. Agent of trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam 

hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau 

menitipkan dananya d bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. 

Masyarakat percaya bahwa uangnya idak akan di salahgunakan ileh bank, 

uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat 

yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. 

Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dana pada 

debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak 

bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, 

debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai 

kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai 

niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat 

jatuh tempo. 

b. Agent of development 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil 

tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling 

mempengaruhi. Sektor riil tidak kan dapat berkinerja dengan baik apabila 

sektor moneter tidak berkinerja dengan baik. Kegiatan bank berupa 
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penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya 

kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan 

masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan 

konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-

konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran 

kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan 

pembangunan perekonomian suatu masyarakat. 

c. Agent of services 

samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank 

juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. 

Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian 

masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman 

uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian 

tagihan. 

4. Pengertian Kredit  

Menurut Teguh Pudjo Mulyono (2000), kredit mempunyai dimensi yang 

beraneka ragam, dimulai dari arti kata “Kredit” yang berasal dari bahasa Yunani 

“credere” yang artinya “kepercayaan” atau dalam bahasa latin “reditum” yang 

berarti kepercayaan akan kebenaran. Artinya pihak yang memberikan kredit 

percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan oasti 

akan terbayar. Pada lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak 
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yang memberikan pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk 

mengembalikan kredit yang telah diterima. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, kredit merupakan suatu 

fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk 

meminjamkan uang kepada pihak lain yang memerlukan uang yang dilandasi 

dengan kepercayaan antara pemberi dan peminjam kredit, kemudian pihak 

penerima kredit bertanggungjawab untuk membayar kembali dalam jangka waktu 

yang ditentukan. 

Undang-Undang No.10 tahun 1998 menyaatakan, “Kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dngan pemberian bunga”. 

Dari pengertian diatas kredit adalah penyaluran dana dari pihak yang 

memberikan pinjaman kepada pihak yang menerima pinjaman atas dasar 

kesepakatan kedua belah pihak, kemudian pihak yang meminjam berkewajiban 

untuk melunasi pinjamannya. 

5. Pengertian Perjanjian Kreditt 

Perjanjian kredit mengacu kepada KUH Perdata yang merupakann salah 

satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam buku KUH Perdata. 

Pada hakikatnya pemberian kredit merupakan salah satu perjanjian pinjam-

meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang berbunyi : 
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“pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu 

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang 

menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini 

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama 

pula”. 

Perajanjian kredit  dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : 

a. Perjanjian kredit uang 

b. Perjanjian kredit barang, misalnya perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa 

guna usaha. 

6. Unsur-Unsur Kredit 

a. Unsur-unsur kredit menurut Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga 

Keuangan Lain (2008) adalah : 

1) Kepercayaan 

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang 

diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali 

di masa tertentu di masa datang. 

2) Kesepakatan 

Kesepakatan antara si pemberi dan penerima kredit dituangkan dalam 

suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan 

kewajibannya masing-masing. 

3) Jangka Waktu 
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Adanya jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai 

pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah 

debitur. 

4) Balas Jasa  

Merupakan keuntungan suatu pemberian kredit yang dikenal dengan 

nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini 

merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip 

syariah balas jasa berupa bagi hasil. 

5) Risiko 

Untuk menghindari risiko buruk dalam perjanjian kredit, diadakan 

peningkatan agunan atau jaminan yang dibebankan pada pihak nasabah 

debitur atau peminjam. 

b. Menurut Ismail Unsur-unsur Kredit (2010) adalah : 

1) Kreditor  

Kreditor merupakan oihak 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  

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang 

mendapat pinjaman dari pihak lain. 

3) Kepercayaan 
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Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang meneriman 

pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajiban untuk 

membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang 

diperjanjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain, sama artinya 

dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam, bahwa pihak 

peminjam akan dapat memnuhi kewajibannya. 

4) Perjanjian 

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang 

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

5) Risiko 

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko 

tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan 

timbul atas penyaluran kredit bank. 

6) Jangka Waktu 

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur 

untuk membayar pinjamannya kepada debitur. 

7) Balas Jasa 

 

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur 

akan membayar sejumlah uang tentunya sesuai dengan perjanjian. Dalam 

perbankan konvensioanal, imbalan tersebut berupa bunga sementara di dalam 

bank syariah terdapat beberapa macam imbalan tergantung pada akadnya. 
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7. Jenis-Jenis Kredit 

Dalam praktik pemberian kredit terdapat beberapa jenis kredit. Pembagian 

kredit dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, namun pada dasarnya kredit ada 

tida macam yaitu : 

a. Kredit Usaha 

Kredit usaha adalah kredit yang digunakan untuk membiayai perputaran 

usaha atau bisnis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang produktif, 

seperti usaha perdagangan, usaha indutri rumah tangga, usaha jasa konsultasi, 

dan lain-kain. 

b. Kredit Konsumsi 

 Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu 

yang sifatnya konsumtif, seperti membeli rumah ataukendaraan pribadi. Dua 

kredit konsumsi yang biasanya cukup laris adalah Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR dan Kredit Kendaraan. 

c. Kredit Serba Guna 

 Kredit serba guna adalah kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa 

saja, bisa untuk konsumsi maupun untuk memulai usaha baru. Salah satu 

kredit serba guna yang sering dipasarkan adalah Kredit Tanpa Agunan. 

Agnan adalah nama lain dari Jaminan. 

 Jenis kredit menurut Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan 

Lain (2009) menyebutkan bahwa jenis-jenis kredit antara lain adalah : 

a. Dilihat dari sifat penggunanya 
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1) Kredit investasi 

2) Kredit modal kerja 

b. Dilihat dari tujuannya 

1) Kredit produktif 

2) Kredit konsumtif perdangan 

3) Kredit investasi 

c. Dilhat dari jangka waktu 

1) Kredit jangka pendek 

2) Kredit jangka menengah 

3) Kredit jangka panjang 

d. Dilahat dari jaminannya 

1) Kredit dengan jaminan 

2) Kredit tanpa jaminan 

e. Dilhat dari segi sektor usaha  

1) Kredit pertanian  

2) Kredit perbankan 

3) Kredit industri 

4) Kredit pertambangan 

5) Kredit perumahan 

6) Dan sektor-sektor lainnya 
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8. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka pihak bank harus merasa 

yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut 

diperoleh dari hasil penelitian kredit sebelum kredit disalurkan. Dalam melakukan 

penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula ukuran 

yang telah ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya 

krtiteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh pihak bankuntuk 

mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan fasilitas kredit 

dilakukan dengan analisis 5C, 7P dan 3R (Kasmir, 2002) :  

a. Aspek Penilaian Kredit (konsep 5C) 

1) Character (Karakter) 

Sifat atau watak dari nasabah (kejujuran, tanggungjawab, integritas dan 

konsisten). Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit 

benar-benar dapat dipercaya, tercermin dari latar belakang debitur baik yang 

bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. 

2) Capacity (Kemampuan) 

Kemapuan seseorang untuk menjalankan bisnis. Debitur perlu dianalisis 

apakah dia mampu memimpin dengan baik dan benar usahanya. Jika dia 

mampu memimpin usahanya, maka juga akan mampu untuk mengembalikan 

pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berjalan. 

3) Capital (Modal) 



23 

 

Kondisi keuangan dari nasabah (pendapatan bersihnya). Modal besar maka 

menunjukkan besarnya kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban-

kewajibannya. 

4) Collateral (Agunan) 

Jaminan yang dijanjikan untuk keamanan dalam transaksi kredit. Jaminan 

hendaknya melibihi jumlah kredit yang diberikan. Jika terjadi kredit macet, 

maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut. 

5) Condition of economy (Kondisi Ekonomi) 

Faktor luar (kondisi ekonomi) yang mengontrol perusahaan. Menilai kredit 

hendaknya juga dinilai ekonomi sekarang dan dimasa yang debitur jalankan. 

b. Aspek Penilaian Kredit (konsep 7P) 

1) Personality (Kepribadian) 

Yaitu melihat nasabah dari segi kepribadiaanya atau tingkah lakunya 

sehari-hari atau masa lalunya 

2) Party (Para pihak) 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau 

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. 

3) Purose (Tujuan) 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk 

jenis kredit yang diinginkan nasabah. 
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4) Prospect  

Menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau 

tidak. 

5) Payment (Pembayaran) 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan kredit 

yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian 

kredit. 

6) Profability (Perolehan laba) 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 

7) Protection (Perlindungan) 

Tujuannya adalaah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan 

mendapatkan perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan 

asuransi. 

c. Aspek Penilaian Kredit (konsep 3R) 

1) Return (Hasil yang diperoleh) 

Penilaian harus dilakukan terhadap hasil usaha yang akan dapat dicapai 

oleh calon debitur. Terhadap hasil usaha yang akan dicapai tersebut kemudian 

dianalisis tentang adanya kemungkinan pengembalian kredit beserta 

bunganya. 

2) Repayment (Pembayaran kembali) 

Kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit harus sudah 

diperkirakan sejak dini oleh pihak kreditur. 
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3) Risk Bearing Ability (kemampuan mengandung Risiko) 

Analisis harus dilakukan juga terhadap kemampuan calon debitur untuk 

menanggung risiko. Hal ini dimungkinkan apabila terjadinya kegagalan pada 

usaha calon debitur, atau kemungkinan terjadinya kerugian yang mungkin 

terjadi karena hal-hal yang tidak dapat diperkirakan sejak semula. 

9. Pengertian Pensiun 

Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas 

pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupan selanjutnya 

agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang 

lain. Berdasarkan UU No.11 Tahun 1969, “pensiun diberikan sebagai jaminan 

hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-

tahun bekerja dalam dinas pemerintah”. 

Menurut Martono (2002) juga menyatakan bahwa, “pensiun adalah hak 

seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah 

memasuki usia pensiun ata ada sebablain sesuai dengan perjanjian yang telah 

ditetapkan. Biasanya penghasilan diberikan dalam bentuk uang dan besarnya 

tergantung dari peraturan yang telah ditetapkan”. 

  

10. Pengertian Kredit Pensiun 

a. Kredit pensiun merupakan kredit yang diberikan kepada para pensiun 

yang berasal dari lingkungan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pejabat 

negara, tentara, pegawai BUMN, yang akan mendapat tunjangan dari 
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pemerintah atau jandanya yang didasari oleh perjanjian kerjasama antara 

pihak Bank dengan Pengelola Dana Pensiun. Kredit pensiun biasanya 

berifat konsumtif, dimana seorang pensiun mengambil keputusan untuk 

mengajukan pinjaman dilembaga perbankan biasanya digunakan untuk 

biaya membangun rumah, biaya sekolah anak, atau sekedar untuk 

keperluan sehari-hari. Bagi para pensiunan yang menggunakan kredit 

pesiun untuk kegiatan usaha maka sifat kredit berubah menjadi kredit 

pensiun produktif, karena peminjaman yang diberikan oleh pihak bank 

dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk kemajuan usahanya. Pihak bank 

juga sangat mengharapkan bahwa pinjaman yang diberikan oleh 

pensiunan dapat digunakan untuk kegiatan yang positif dan 

menghasilkam. Hal tersebut akan lebih meningkatkan kesejahteraan taraf 

hidup para pensiunan. 

b. Kredit Pensiun Bank BTPN adalah kredit yang diberikan kepada para 

pensiunan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Pensiun yang telah 

melakukan kerjasama dengan Bank BTPN dalam hal pembayaran dan 

atau pemotongan hak pensiun baik melalui Lembaga Pengelola Pensiun 

terkait maupun pihak ketiga yang ditunjuk oleh Lembaga Pengelola 

Pensiun. 

Contoh: PT. TASPEN (Persero), PT. ASABRI (Persero), Dana Pensiun 

BUMN, Dana Pensiun Swasta, Yayasan Tunjangan Hari Tua (THT), 

maupun lembaga lainnya yang mempunyai funsi dan tujuan yang sama. 
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11. Jenis-Jenis Pensiun 

a. Pensiun Pegawai Negeri Sipil 

Pegawai Negeri Sipil berhak menerima pensiun apabila telah mencapai usia 

50 tahun dan masa kerjanya sekurang-kurangnya 20 tahun. 

b. Pensiun Anak 

Anak Pegawai Negeri Sipil atat calon pegawai negeri yang tewas atau 

meninggal dunia berhak menerima pensiun, syarat untuk memperoleh 

pensiun anak adalah : 

1) Belum berusia 25 tahun 

2) Belum mempunyai penghasilan sendiri 

3) Belum menikah 

4) Benar-benar menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan 

c. Pensiun Janda/Duda 

Pensiun janda diberikan apabila seorang pegawai pria meninggal atau 

sebaliknya, jika janda/duda menikah lagi, maka hak pensiun hilang. 

 

12. Pengertian Surat Keputusan Pensiun 

Surat Keputusan Pensiun adalah surat pemberitahuan dengan hormat untuk 

pegawai negeri sipil sebagai tanda kehormatan dan penghargaan atas jasa-jasa 

selama bekerja dalam dinas pemerintahan (PP No. 32 tahun 1979) tentang 

pemberitahuan PNS (Pegawai Negeri Sipil). 
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13.  Jenis-Jenis Pensiun 

d. Pensiun Pegawai Negeri Sipil 

Pegawai Negeri Sipil berhak menerima pensiun apabila telah mencapai usia 

50 tahun dan masa kerjanya sekurang-kurangnya 20 tahun. 

e. Pensiun Anak 

Anak Pegawai Negeri Sipil atat calon pegawai negeri yang tewas atau 

meninggal dunia berhak menerima pensiun, syarat untuk memperoleh 

pensiun anak adalah : 

5) Belum berusia 25 tahun 

6) Belum mempunyai penghasilan sendiri 

7) Belum menikah 

8) Benar-benar menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan 

f. Pensiun Janda/Duda 

Pensiun janda diberikan apabila seorang pegawai pria meninggal atau sebaliknya, 

jika janda/duda menikah lagi, maka hak pensiun hilang. 


