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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Untuk pedoman dalam penelitian ini, peneliti mengunakan jurnal 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan  topik  yang dibahas yaitu tentang 

penagihan kredit sebagai upaya mengurangi jumlah kredit bermasalah pada 

PT bank Jatim Cabang Batu 

Menurut Asriyanti Devi (2017) yang melakukan penelitian tentang 

evaluasi prosedur penagihan piutang pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Cabang Batam, menunjukkan bahwa penagihan piutang belum berjalan 

dengan  baik. Terdapat  prosedur yang belum berjalan sesuai dengan  

ketetapan  SOP dikarenakan  kurangnya ketegasan dalam  penagihan piutang.  

Oleh karena itu pihak PT Telekomunikasi perlu melakukan peningkatan 

dalam  proses  menjalakan  prosedur  penagihan  yang sesuai dengan SOP 

agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 

Dalam penenlitian sebelumnya yang dilakukan Permata Hedison 

(2017) pada PT Batam  Samudra tentang prosedur penagihan dan pelunasan 

piutang menjelaskan bahwa permasalahan yang sering terjadi pada proses 

penagihan dan pelunasan piutang salah satunya adalah penagihan piutang 

yang tidak berjalan dengan benar pada tahapan penyerahan invoice pada 

pelanggan maka akan menyebabkan dampak negatif pada piutang yang belum 

dibayar akan semakin bertambah. Sehingga perusahaan harus mengevaluasi 

kinerja dari tiap bagian dan memikirkan bagaimana cara pelanggan dapat 

membayar hutang tepat waktu. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada 

topik bahasannya yaitu mengenai penagihan piutang atau kredit. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah hasil  serta isi 
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pembahasan yang diperoleh dan mengenai lembaganya yaitu pada PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Batu dan penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui tahapan serta upaya penagihan kredit untuk mengurangi 

jumlah kredit bermasalah. 

B. Kajian Pustaka 

1.  Penagihan 

a. Pengertian Penagihan 

Menurut Baridwan (2004), istilah tagihan dimaksudkan dengan 

klaim perusahaan atas uang, barang-barang atau jasa-jasa terhadap 

pihak lain. Dalam akuntansi pengertian tagihan biasanya digunakan 

untuk menunjukkan klaim yang akan dilunasi dengan uang. Tagihan 

bisa timbul dari berbagai macam sumber, tetapi jumlah yang terbesar 

biasanya timbul dari penjualan barang atau jasa. 

Adapun pengertian penagihan adalah memberikan informasi 

dan mengingatkan pihak debitur (nasabah) bahwa memiliki kewajiban 

untuk membayarkan utangnya kepada pihak kreditur (Bank) 

b. Prosedur penagihan 

Mulyadi (2016) mengatakan prosedur penagihan antara lain 

sebagai berikut: 

a) Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya 

ditagih kepada bagian penagihan 

b) Bagian penagihan mengirimkan penagih mengirimkan penagih, 

yang merupakan karyawan perusahaan, untuk melakukan 

penagihan kepada debitur 

c) Bagian penagih menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan 

(remittance advice) dari debitur 

d) Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kas 

e) Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada 

bagian piutang kepentingan posting ke dalam kartu piutang 
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f) Bagian kas mengirim kwitansi sebagai tanda penerima kas kepada 

debitur 

g) Bagian kas menyetorkan cek ke bank, setelah cek atas cek tersebut 

dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang 

h) Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank 

debitur. 

2. Kredit 

a. Pengertian Kredit 

Pengertian kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, 

dimulai dari kata “kredit” yang berasal dari bahasa yunani “credere” 

yang berarti “kepercayaan” atau dalam bahasa latin “creditum” yang 

berarti kepercayaan akan kebenaran. 

kredit merupakan kesanggupan akan meminjam uang atau 

kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh 

penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya 

kelak. Dalam praktik sehari-hari pengertian kredit berkembang lebih 

luas antara lain: 

1) Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian 

atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran 

akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang 

disepakati. 

2) Sedangkan pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan 

di Indonesia, pengertian kredit ini telah dirumuskan dalam Bab I, 

pasal 1 ayat 12b Undang-Undang No. 7 tahun 1992 mengenai 

tentang perbankan yang merumuskan sebagai berikut: 

“kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan hal itu, berdasarkan dengan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangya setelah 
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jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau 

pembagian hasil keuntungan”.  

Dari perumusan diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat 

ditarik yaitu: 

1) Adanya suatu penyerahan uang atau tagihan atau dapat juga 

barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak 

lain, dengan harapan memberi pinjaman ini bank akan 

memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman 

tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank 

yang bersangkutan. 

2) Dari proses kredit itu telah didasarkan pada suatu 

perjanjian yang saling mempercayai antara kedua belah 

pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing. Dalam 

pemberuan kredit terkandung kesepakatan pelunasan utang 

dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu 

yang telah disepakati bersama. 

b. Unsur-unsur Kredit 

Ada beberapa unsur dalam perkreditan, diantaranya: 

1) Adanya perjanjian antara pihak debitur dan kreditur 

2) Adanya unsur kepercayaan bahwa debitur bisa membayar cicilan 

sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh pihak kreditur 

3) Adanya janji dan kesanggupan debitur untuk membayar hutangnya 

4) Adanya pembayaran kembali atau melakukan cicilan  sejumlah 

uang oleh pihak debitur kepada kreditur, beserta dengan pemberian 

bunga atau pembagian keuntungan 

5) Adanya pemberian sejumlah uang beserta bukti bahwa pihak 

kreditur sudah memberikan pinjaman kepada pihak debitur. 

6) Adanya jangka waktu pengembalian kredit yang diberikan kepada 

pihak debitur 
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7) Adanya resiko tertentu yang ditimbulkan karena adanya perbedaan 

waktu. Semakin lama tenggang waktu pengembalian maka akan  

semakin besar resiko kemungkinan debitur tidak dapat melakukan 

pengembalian kredit yang diberikan. 

c. Tujuan Kredit 

Menurut Kasmir (2014) tujuan kredit tidak akan terlepas dari 

tujuan yang dicapai yang mana tergantung dari tujuan bank  itu 

sendiri. Tujuan kredit juga tidak akan terlepas dari tujuan didirikannya 

bank  terseut. Dalam  prakteknya tujuan pemberian  suatu kredit 

adalah sebagai berikut: 

1) Mencari keuntungan 

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh 

keuntungan dari bunga yang di berikan kepada debitur. Hasilnya 

yang didapatkan hasil balas jasa yang mana bank menjadi pemberi 

jasa dengan ketentuan administrasi yang ditentukan oleh bank 

2) Membantu Usaha Nasabah 

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah 

dalam  mengembangkan usahanya yang masih memerlukan dana, 

baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. 

3) Membantu pemerintah 

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai 

bidang ekonomi. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang 

disalurkan maka semakin baik, karena kredit melupakan cara 

pemerintah mengucurkan dana dalam rangka peningkatan 

pembangunan di berbagai sektor, terutama pada sektor ril. 

d. Fungsi Kredit 

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan 

perdagangan antara lain sebagai berikut: 
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1) pada hakikatnya kredit digunakan untuk meningkatkan daya guna 

uang 

2) Kredit dapat meningkatkan keinginan bagi masyarakat untuk 

menjalankan usaha 

3) Untuk  meningkatkan lalu lintas dan peredaran uang 

4) Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi 

5) Kredit digunakan sebagai perantara untuk meningkatkan hubungan 

internasional 

6) Kredit sebagai pendorong masyarakat untuk berfikir kreatif agar 

lebih bernilai ekonomis 

e. Manfaat Kredit 

Manfaat perkreditan ditinjau dari kepentingan masyarakat luas, 

diantaranya: 

1) kelancaran proses perkreditan akan diperoleh adanya pertumbuhan 

ekonomi yang pesat dan dapat membuka lapangan kerja baru, 

sehingga tingkat pendapatan akan mengalami kenaikan dan 

pemerataan pendapatan di masyarakat. 

2) Memberikan kemudahan bagi semua pengusaha untuk melakukan 

pengembangan usaha dengan prosedur yang mudah dan cepat 

3) Mampu  mendorong perluasan dan pertumbuhan perekonomian 

4) Memberikan  kenyamanan  masyarakat dalam menyimpan uang 

pada bank  

5) Memudahkan para wirausaha untuk melakukan pembayaran 

pembelian  bahan baku dengan jasa yang diberikan pihak bank 

f. Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaan 

Jenis-jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaannya adalah 

sebagai berikut: 
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1) Kredit konsumsi 

Merupakan kredit yang diberikan kepada debitur untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kredit perumahan, kredit 

mobil serta kebutuhan konsumtif yang lainnya. 

2) Kredit investasi 

Merupakan  kredit yang digunakan untuk pembelian barang 

modal atau barang-barang tahan lama seperti tanah, mesin, dan 

sebagainya yang dapat bertahan  lama sekaligus sebagai investasi 

untuk berjalannya usaha dimasa akan datang. 

3) Kredit modal kerja 

Merupakan kredit yang digunakan untuk penambahan modal 

kerja usaha yang dijalankan debitur. Seperti pembelian bahan baku 

dan peningkatan jumlah produksi. 

g. Resiko Kredit 

Beberapa resiko yang terjadi dalam perkreditan diantaranya: 

1) Resiko dari sifat usaha 

Dari sifat usaha akan dapat diketahui tinggi rendahnya resiko 

usaha dengan kriteria: 

a) Tingkat kekhususan usaha, semakin khusus bidang usaha 

semakin tinggi resikonya 

b) Investasi pada aktiva lancar modal kerja, semakin besar 

investasi pada modal kerja maka resiko akan semakin 

tinggi dibandingkan dengan  usaha yang investasi barang-

barang modal 

c) Usaha padat modal pada suatu Negara berkembang akan 

mempunyai resiko yang lebih besar dibandingkan denagn 

usaha yang banyak mengerahkan tenaga 
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d) Karena memang sifat dari pekerjaan itu sendiri yang 

mempunyai resiko tinggi, misalnya pengeboran minyak 

bumi di lepas pantai. 

2) Resiko Geografis 

Faktor geografi juga sangat mempengaruhi terhadap  besarnya 

resiko dari kegiatan usaha. Resiko geografis dapat timbul karena 

tidak sesuainya pemilihan  lokasi tempat usaha, misalnya pendirian 

rumah makan didaerah yang jauh dari jalan raya atau 

perkampungan sehingga kemungkinan besar tidak adanya 

konsumen yang mengetahuinya, selain itu pembangunan pabrik 

yang  jauh dari bahan baku  dan  pemasaran  serta jauh dari faktor 

produksi. Maka usaha tersebut memiliki resiko tinggi karena harus 

mengeluarkan  biaya yang  jauh  lebih tinggi dari perusahaan yang 

sudah memilih lokasi yang strategis. 

3) Resiko publik 

Banyak  kegagalan  perkreditan  karena tidak adanya  kepastian 

dan kebijaksanaan politik yang jelas sehingga kestabilan politik 

suatu  Negara atau daerah  menjadi faktor yang menentukan  dalam 

keberhasilan usaha.  

4) Resiko inflasi 

Meskipun utang pokok beserta bunga telah dibayarkan  oleh 

pihak debitur, tetapi pada masa inflasi yang tinggi bank telah 

mengalami penurunan terhadap daya beli dari rupiah yang 

dipinjamkan kepada debiturnya. Dengan demikian pada masa 

inflasi ada suatu kebijakan yang digunakan agar pihak bank tetap 

dapat mempertahankan real capital sesuai dengan purchasing 

power pada saat pemberian kredit kepada nasabah. 
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5) Resiko persaingan 

Resiko pada persaingan bisa terjadi seperti berupa persaingan 

terhadap sesama bank yang membiayai proyek yang sama atau 

perusahaan yang sejenis sebagai obyek perkreditan. 

3. Kredit bermasalah 

a. Pengertian Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah  merupakan  keadaan  dimana  pihak  debitur 

tidak dapat membayar angsuran pokok beserta bunganya selama 

lebih dari 90 hari, sehingga pihak bank melakukan penyelesaian 

kredit sesuai dengan keadaan debitur atau  melakukan ganti rugi 

kepada perusahaan asuransi kredit. Dalam dunia internasional tentang 

perbankan  kredit dapat dikatakan sebagai kredit bermasalah apabila 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Adanya keterlambatan pembayaran jumlah bunga atau pokok 

kredit selama lebih dari 90 hari setelah tanggal jatuh tempo. 

2) Sama sekali tidak bisa melunasi kredit yang terutang. 

3) Dilakukan  negosiasi untuk pembayaran jumlah kredit dan bunga 

yang tercantum dalam perjanjian kredit 

b. Kolektabiltas kredit bermasalah 

Berikut jenis kolektabilitas kredit yang masuk dalam kategori 

kredit bermasalah yaitu: 

1) Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar) 

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau  

bunga telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari. 

2) Kolektibilitas 4 (Diragukan) 

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau 

bunga yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari.  
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3) Kolektibilitas 5 (Macet) 

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau 

bunga yang telah melampaui 180 hari. 

c. Penggolongan Kualitas Kredit 

Menurut Mudrajad dan Suhardjono (2002) pengertian kredit 

bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak 

sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajiban kepada bank 

seperti yang telah diperjanjikannnya. Kualitas kredit dapat dinilai  

berdasarkan tiga kriteria yaitu sebagai berikut: 

1) Penggolongan kualitas kredit berdasarkan prospek usaha 

a) Lancar  

Kredit dapat dikatakan lancar apabila terdapat kriteria 

sebagai berikut: 

1. Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi 

pertumbuhan yang baik 

2. Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan 

kondisi perekonomian  

3. Persaingannya yang terbatas, termasuk posisi yang kuat 

dalam pasar 

4. Manajemen yang sangat baik  

5. Perusahaan afilisiasi yang stabil dan mendukung usaha 

6. Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat 

mengalami perselisihan  

b) Dalam perhatian khusus (DPK) 

Kredit digolongkan dalam perhatian khusus (DPK) 

apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Industri atau kegiatan usaha yang dimiliki menunjukkan  

potensi pertumbuhan yang baik 
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2. Posisi dipasar baik dan tidak banyak dipengaruhi oleh 

perubahan kondisi perekonomian 

3. Pangsa pasar sebanding dengan pesaing 

4. Manajemen yang baik 

5. Tenaga kerja pada umumya memadai dan belum pernah 

tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan  

c) Kurang lancar 

Kredit yang tergolong kurang lancar apabila memenuhi 

beberapa kriteria sebagai berikut: 

1. Industri akan atau kegiatan usaha menunjukkan  potensi 

pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami 

pertumbuhan 

2. Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi 

perekonomian 

3. Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun 

dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis 

yang baru 

4. Manajemen cukup baik 

5. Hubungan dengan pihak perusahaan afiliasi atau grub 

mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap 

debitur 

6. Tenaga kerja berkebihan namun hubungan pimpinan 

dan karyawan pada umumnya baik 

d) Diragukan  

Kredit yang tergolong kategori diragukan apabila 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Industri atau kegiatan usaha menurun 

2. Pangsa pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi 

perekonomian 
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3. Persaingan usaha dapat dikatakan sangat ketat dan 

operasional perusahaan mengalami permasalahan yang 

serius 

4. Manajemen kurang berpengalaman 

5. Perusahaan afiliasi atau grub telah  memberikan dampak 

yang memberatkan debitur 

6. Tenaga kerja yang berlebihan dalam jumah yang besar 

sehingga dapat menimbulkan keresahan 

e) Macet  

Kredit digolongkan macet apabila memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

1. Kelangsungan usaha yang dijalankan sangat diragukan, 

industri mengalami penurunan, sulit untuk pulih 

kembali 

2. Kehilangan pasar sejalan dengan  kondisi perekonomian 

yang menurun 

3. Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur 

4. Terjadi pemogokan tenaga kerja yang dapat dikatakan 

sangat sulit diatasi 

2) Penggolan kualittas kredit berdasarkan kondisi keuangan dari 

pihak debitur 

a) Lancar  

Kredit yang dapat digolongkan lancar apabila terdapat 

kriteria berikut: 

1. Adanya perolehan yang besar atau laba tinggi 

2. Adanya modal yang kuat 

3. Permodalan dan likuiditas yang kuat 

4. Berdasarkan hasil analisis arus kas yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa meskipun tanpa adanya sumber 
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dana tambahan masih dapat melakukan pembayaran 

baik pokok maupun bunga 

5. Portofolio yang dimiliki dengan jumlah yang sensitif  

pada nilai tukar valuta asing beserta suku bunga yang 

relatif 

b) Dalam Perhatian Khusus (DPK) 

Kredit yang masuk dalam golongan dalam perhatian 

khusus (DPK) apabila terdapat kriteria berikut: 

1. Laba yang diperoleh tergolong cukup baik tapi masih 

ada kemungkinan akan mengalami penurunan 

2. Modal yang dimiliki dikatakan masih baik dan pihak 

pemilik memiliki kemampuan untuk memberikan modal 

tambahan apabila sewaktu-waktu membutuhkan 

3. Modal kerja dan likuiditas secara umum baik 

4. Dalam analisis arus kas disimpulkan bisa terjadi 

indikasi masalah dimasa akan datang yang akan 

mengganggu pembayaran  meskipun  saat ini masih bisa 

melakukan  pembayaran  pokok serta bunga sehingga 

harus diberikan solusi dari awal 

5. Ada beberapa portofolio sensitif yang dapat terkendali 

terhadap nilai tukar valuta asing beserta suku bunga 

c) Kurang Lancar 

Kredit yang masuk dalam golongan kurang lancar 

terdapat beberapa kriteria, yaitu: 

1. Laba yang dihasilkan relatif sedikit 

2. Rasio utang terhadap modal dikatakan cukup tinggi 

3. Modal kerja yang dimiliki cukup terbatas dan likuiditas 

dianggap masih kurang 
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4. Pada penilaian arus kas menunjukkan bahwa debitur 

hanya mampu untuk membayar jumlah bunganya saja 

5. Perlu dilakukannya perpanjangan jangka kredit supaya 

dapat menutupi semua kesulitan keuangan  

d) Diragukan  

Kredit yang masuk dalam kategori diragukan apabila 

terdapat kriteria berikut: 

1. Pendapatan laba sangat kecil 

2. Apabila terjadi kerugian pada bidang operasional maka 

diatasi dengan penjualan aset yang dimiliki 

3. Rasio utang pada modal relatif tinggi 

4. Likuiditas bisa dikatakan rendah 

5. Hasil dari analisis yang didapatkan bahwa arus kas 

menunjukkan ketidak mampuan untuk melakukan 

peembayaran besarnya pokok beserta bunga 

6. Kegiatan  usaha bisa terancam karena adanya perubahan 

nilai tukar valuta asing beserta suku bunga 

7. Pinjaman yang baru akan dipergunakan untuk menutup 

kewajiban yang sudah jatuh tempo 

e) Macet 

Kredit yang masuk dalam golongan  macet apabila 

terdapat kriteria berikut: 

1. Kerugian yang dialami sangat besar 

2. Pihak debitur sudah tidak lagi bisa membayar kewajiban 

dan usaha yang dijalankan tidak dapat dipertahankan 

3. Rasio utang pada modal sangat tinggi 

4. Likuiditas mengalami kesulitan 

5. Pada hasil analisis arus kas disimpulkan pihak debitur 

tidak bisa membayar biaya produksi 
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6. Akibat naik turunnya nilai tukar mata uang dan suku 

bunga sehingga menyebabkan terancamnya kegiatan 

usaha yang dilakukan 

7. Pinjaman yang baru digunakan untuk menutup kerugian 

operasional 

3) Penggolongan kredit berdasarkan kemampuan membayar 

a) Lancar  

Kredit dapat tergolong lancar apabila memiliki kriteria 

berikut: 

1. Perkembangan rekening yang dimiliki baik serta sesuai 

dengan persyaratan, pembayaran dilakukan tepat waktu 

2. Agunan yang diberikan kuat serta dokumen kredit 

lengkap 

3. Terdapat hubungan yang baik antara debitur dengan 

pihak bank yang dimana debitur selalu menyampaikan 

informasi keuangaan yang akurat 

b) Dalam Perhatian Khusus (DPK) 

Kredit dapat termasuk dalam golongan dalam perhatian 

khusus (DPK) memiliki beberapa kriteria, yaitu: 

1. Adanya tunggakan  pembayaran baik itu pokok ataupun 

bunga 

2. Hubungan antara pihak bank dengan debitur baik 

bahkan pihak debitur menyampaikan kondisi keuangan 

secara teratur dan masih akurat 

3. Jarang melakukan penarikan secara overdraft 

4. Pengikatan jaminan kuat dan dokumen kredit yang 

diserahkan lengkap 
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c) Kurang lancar 

Kredit dapat dikatakan golongan kurang lancar apabila 

memiliki kriteria berikut: 

1. Mengalami tunggakan pembayaran baik pokok maupun 

bunga yang sudah lebih dari 90 hari 

2. Sering mengalami overdraft yang digunakan untuk 

menutup kerugian biaya operasional serta arus kas 

dimiliki mengalami kekurangan 

3. Hubungan pihak bank dengan debitur memburuk serta 

informasi keuangan yang diberikan tidak dapat 

dipercaya 

4. Jaminan lemah dan dokmentasi kredit yang diberikan 

kurang lengkap 

5. Pelanggaraan kredit untuk menyembunyikan adanya 

kesulitan keuangan 

6. Adanya pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit 

d) Diragukan  

Kredit yang tergabung dalam golobngan diragukan 

apabila terdapat beberapa kriteria, yaitu: 

1. Adanya tunggakan pembayaran baik pokok maupun 

bunga yang melebihi 180 hari sampai 270 hari 

2. Sering  terjadi  overdraft  bahkan bersifat permanen 

yang digunakan menutup kekurangan arus kas serta 

menutup kerugian operasional 

3. Pengikatan jaminan  lemah serta dokumen kredit tidak 

lengkap 

4. Semakin memburuknya hubungan antara pihak bank 

dengan debitur dan informasi keuangan yang diberikan 

tidak dapat dipercaya 
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5. Terdapat sebuah pelanggaran dalam bentuk prinsipil 

persyaratan pokok perjanjian 

e) Macet 

Kredit yang termasuk dalam kategori macet apabila 

memiliki beberapa kriteria berikut: 

1. Adanya tunggakan pembayaran baik pokok maupun 

bunga yang melebihi 270 hari 

2. Tidak adanya jaminan juga dokumentasi kredit 

d. Factor Penyebab Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah dapat terjadi karena berbagai macam sebab 

yang dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu: 

1) Faktor internal bank 

Faktor internal yang pertama terjadinya kredit bermasalah 

yaitu analisis kredit yang kurang sempurna yang disebabkan 

karena account officer serta analist credit yang diberikan tugas 

untuk melakukan kegiatan tersebut belum mampu atau karena 

adanya  tekanan dari luar yang mengharuskan pimpinan bank 

untuk meluluskan permintaan kredit 

Faktor dari dalam lain yang menyebabkan kredit bermasalah 

yaitu pimpinan bank terlalu afresif dalam proses penyaluran 

kredit yang disebabkan memiliki jumlah deposito yang sangat 

besar dalam jangka waktu  yang  relatif  singkat. Dengan adanya 

deposito yang besar maka beban bunga yang ditanggung juga 

akan mengalami kenaikan sehingga untuk menutup bunga 

tersebut diperlukan pemasukan bunga besar dengan begitu 

penyaluran kredit harus dilakukan secepat dan sebanyak 

mungkin. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat menurunkan 

ketelitian analisis sehingga permintaan kredit yang kurang baik 

dapat diluluskan. 
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Faktor internal selanjutnya yang bisa menyebabkan kredt 

bermasalah yaitu lemahnya kredibilitas debitur serta sistem 

pemantauan kredit. Dikarenakan lemahnya  pemantauan  tersebut 

akibatnya pemantauan  pimpinan tidak dapat mengawasi secara  

sempurna penggunaan kredit pihak debitur serta keuangan dan 

perkembangan kinerja usaha bisnis mereka. Kondisi kinerja 

menurun dapat diidentifikasi pihak bank setalah terjadinya 

penunggakan pembayaran kredit. 

Faktor keempat yang dapat mengakibatkan suatu kredit itu 

bermasalah yaitu adanya campur tangan  yang berlebihan oleh 

pemegang saham dalam pengambilan keputusan pemberian 

kredit, yang menyebabkan menyimpangnya pimpinan bank dari 

kebijaksanaan penyaluran kredit yang telah ditentukan pihak 

bank. 

2) Ketidak layakan debitur 

Kredit yang diberikan bank dapat dilakukan pada nasabah 

perorangan atau bentuk badan usaha. Pembayaran bunga serta 

pelunasan kredit banyak yang bersumber debitur perorangan 

yaitu penghasilan tetap pihak debitur. Oleh sebab itu penghasilan 

yang didapat mengalami gangguan dan dengan begitu besar 

kemungkinan pembayraan kredit juga akan terganggu. Penyebab 

lain dikarenakan peristiwa yang tidak diduga misalnya debitur 

sakit keras, meninggal atau bercerai, dan juga kecelakaan. 

Dalam bukunya commercial loan officer’s handbook, yang 

diterbitkan banker’s publishing company, Tokyo, japan, Robert 

H Behrens mengutarakan tiga sebab utama kredit bermasalah 

badan usaha, yaitu salah urus , kurangnya pengetahuan dan 

pengalaman pemilik dalam bidang usaha bisnis di mana mereka 

beroperasi, dan penipuan . Dari ketiga sebab tersebut menurut 
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Behrens, dalam salah urus paling besar pengaruhnya terhadap 

kemerosotan mutu kredit. 

3) faktor eksternal 

 Banyak faktor eksternal mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap kelancaran kegiatan usaha perusahaan, salah satu faktor 

eksternal yang bisa mengganggu kelancaran usaha suatu 

perusahaan yaitu menurunnya kondisi ekonomi moneter atau 

sektor usaha. Bagi suatu perusahaan terdapat dampak yang dapat 

langsung terjadi yaitu menurunnya jumlah penjualan baranag 

ataupun jasa yang dihasilkan, profitabilitas serta likuiditas 

keuangan juga mengalami penurunan sehingga menyebabkan 

terganggunya kemampuan untuk membayar pinjaman. 

Faktor kedua disebabkan karena terjadinya bencana alam 

seperti banjir, gempa bumi, kebakaran dan lain sebgainya. Yang 

menyebabkan kerusakan fasilitas produksi yang dimiliki, 

meskipun fasilitas produksi dapat dilindungi asuransi tetapi 

kerusakan produksi tetap akan mengganggu kelangsungan 

pemsaran dan produksi. 

Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan debitur 

membayar bunga dan mengembalikan kredit adalah melemahnya 

kurs nilai tukar mata uang nasional terhadap mata uang asing. 

Faktor kurs nilai tukar tersebut semakin besar pengaruhnya 

terhadap debitur yang meminjam kredit dalam mata uang asing 

dan memasarkan produk mereka di dalam negeri dengan harga 

dalam mata uang nasional. 

e. Dampak terjadinya kredit bermasalah 

Menurut As. Mahmoedin (2002) dapat disimpulkan bahwa 

bagi suatu kredit bermasalah ini akan berdampak pada daya tahan 

perusahaan antara lain: 
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1) Likuiditas

Merupakan suatu hal yang dikatakan paling penting pada 

perusahaan itu dikarenakan berhubungan langsung dengan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendek. Apabila suatu utang ataupun kewajiban mengalami 

peningkatan maka bank perlu mengusahakan peningkatan 

pada sisi aktiva lancar. Apabila kredit yang mengalami jatuh 

tempo mulai diwajibkan untuk membayar angsuran, tetapi 

belum dapat mengangsur karena kredit bermasalah, maka 

bank akan terancam tidak likuid. 

2) Solvabilitas

Kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka 

panjang atau kemampuan membayar suatu bank apabila bank 

tersebut mengalami likuidasi. Adanya kredit bermasalah dapat 

menimbulkan kerugian bagi bank. Jika kerugian tersebut 

terlalu besar, maka bank akan mengalami kerugian besar juga 

sehingga bukan tidak mungkin mengalami likuidasi. 

3) Rentabilitas

Merupakan kemampuan bank untuk dapat memperoleh 

penghasilan baik berupa bunga kredit atau perbandingan 

antara laba usaha dengan modal sendiri dan  modal asing yang 

diperuntukkan sebagai penghasil laba yang dinyatakan dalam 

presentase. Apabila kredit lancar dan  tidak memiliki masalah 

maka bank akan mendapatkan pengahasilan bunga dengan 

lancar juga. 

4) Profitabilitas

Kemampuan pihak bank unuk memperoleh keuntungan, 

yang terlihat pada perhitungan pada tingkat produktifitas. 
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5) Bonafiditas  

Merupakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh 

masyarkat kepada pihak bank yang merupakan bukan hal 

mudah yang menyangkut citra bank. 

6) Tingkat Kesehatan Bank 

Suatu bank yang sedang dilanda kredit bermasalah dapat 

menurunkan tingkat kesehatan bank itu sendiri yang nantinya 

dapat dikenakan sanksi ataupun bahkan akan mengalami 

likuidasi. 

7) Modal Bank 

Besar ataupun kecilnya ekspansi usaha bank ditentukan 

pada perkembangan jumlah kredit, apabila kredit tidak dapat 

tumbuh dengan baik maka perkembangan bank juga tidak 

akan tumbuh dengan baik. 




