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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. 

Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini. Zaini 

(2014) dengan obyek penelitian Koperasi Wanita Setia Budi Malang . Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyalurn kredit 

tanggung renteng yang diterapkan karyawan sudah sesuai dengan kebijakan 

penyaluran kredit yang telah diterapkan oleh koperasi. Koperasi Setia Budi 

menerapkan prinsip kehati-hatian dan kebijakan penyaluran kredit yang 

ditetapkan koperasi SU Setia Budi sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

 Supriyanto (2012) dengan obyek penelitian BRI Unit Semanggi Kanca Solo 

Slamet Riyadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

data standar operation procedure keluaran tahun 2010. Penelitian tersebut 

diperoleh kesimpulan bahwa BRI Unit Semanggi Kanca Solo Slamet Riyadi 

telah melakukan sistem pemberian kredit usaha rakyat dengan baik , prosedur-

prosedur telah diterapkan dan dilaksanakan oleh bank BRI dengan baik 

walaupun masih terdapat kelemahan. 

 Haqque (2017) dengan obyek penelitian Koperasi Kanindo Syariah Jawa 

Tiur. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan   kebijakan kredit yang dilakukan 

oleh Koperasi  Kanindo kepada anggota / calon anggota sesuai dengan kebijakan 

yang telah ditetapkan perusahaan.  Selain itu, kebijakan penyaluran kredit 

Kanindo Syariah Jawa Timur telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian 
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yang telah ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 yaitu menggunakan 

prinsip 5C pada saat menyalurkan kredit kepada anggota koperasi. 

 

B. Tinjauan Teori  

1. Tujuan Penyaluran Kredit 

Menurut UU No.10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu bedasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan pihak peminjam 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Kasmir (2009:100) menyatakan, tujuan pemberian kredit adalah : 

a. Mencari Keuntungan 

Kredit bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit. 

Hasil tersebut berupa bunga yang diterima oleh kreditur sebagai balas jasa 

dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 

b. Membantu Usaha Nasabah  

Kredit bertujuan membantu usaha nasabah yang memerlukan 

dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dana tersebut 

akan dimanfaatkan oleh debitur untuk mengembangkan usahanya. 

c. Membantu Pemerintah  

Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan maka 

semakin baik, yang berarti adanya peningkatan penyaluran kredit maka 

terjadi peningkatan pembangunan di berbagai sektor. 
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Peranan kredit bagi debitur sangatlah besar dalam mendorong mencapai 

tujuan perusahaan. Pemberian kredit dapat membantu seseorang atau badan 

usaha yang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan tambahan dana 

untuk mengembangkan usahanya. Pemberian kredit diharapkan dapat 

meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat dan taraf hidup masyarakat. Bagi debitur 

tujuan menggunakan kredit dan alasan permintaan kredit pada umumnya adalah 

sebagai modal kerja dan sebagai investasi (Suhardjono,2003:15). 

2. Faktor-Faktor Penentu Penyaluran Kredit  

Keputusan pemberian kredit perlu dipikirkan faktor-faktor yang 

dipertimbangkan. Faktor-faktor ini  akan mempengaruhi kreditur atau debitur 

beberapa hal secara umum, penilaian kredit pada umumnya dikenal dengan 

prinsip 5C dan 7P . Prinsip-prinsip penilaian kredit yaitu (Kasmir,2009:111): 

a. Character 

Karakteristik menyangkut kondisi psikologis calon penerima 

kredit itu sendiri, karakteristik ini menyangkut sifat, latar belakang 

keluarga, hobi, cara hidup dan lainnya. Tinjauan karakteristik ini bias 

dilihat pada bagaimana dia melakukan bisnis nya dan membuat keputusan. 

Secara umum, karakteristik ini bertujuan untuk mengetahui kejujuran 

debitur dalam usahanya memenuhi kewajibannya. 

b. Capacity 

Kemampuan pebisnis dalam mengelola usahanya pada masa sulit 

merupakan aspek yang dinilai dalam poin ini. Hal ini akan menunjukkan 

kemampuan bayar debitur. Kemampuan yang dimiliki seseorang berbeda-



10 

 

 

 

beda, aktivitas bisnis memiliki resiko yang mungkin akan timbul dan 

bagaimana cara menyikapi resiko tersebut. Pihak kreditur perlu melakukan  

analisis secara mendalam sebelum permohonan kredit layak dicairkan. 

c. Capital 

Capital menyangkut modal yang dimiliki oleh seseorang saat 

menjalankan bisnisnya. Penilaian aspek ini pada umumnya dapat dinilai 

melalui laporan laba rugi, neraca, dan laporan keuangan lainnya. 

d. Collateral 

Jaminan adalah barang atau sesuatu yang dijadikan jaminan pada 

saat seseorang akan melakukan pinjaman dalam bentuk kredit. Untuk jenis 

barang ini dapat berupa tanah, mobil, motor, bangunan dan lainnya. 

e. Condition of Economy 

Kondisi ekonomi yang terjadi pada suatu negara seperti tingkat 

pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah pengangguran, regulasi pemerintah, 

daya beli masyarakat adalah penting untuk dianalisa dan dijadikan bahan 

pertimbangan. 

Sedangkan untuk penilaian aspek 7P adalah sebagai berikut: 

a. Personality 

Menilai nasabah bedasarkan kepribadian nya. Hal ini mirip 

dengan prinsip character. Personalitymencakup sikap, emosi, tingkah 

laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 
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b. Party 

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam beberapa golongan-

golongan tertentu bedasarkan modal, loyalitas, karakter sehingga nasabah 

dapat memperoleh fasilitas kredit yang berbeda-beda dari perusahaan 

sesuai dengan klasifikasi tertentu. 

c. Purpose 

Tujuan nasabah mengambil kredit dan termasuk jenis kredit yang 

akan diambil nasabah pada perusahaan.  

d. Prospect 

Menilai dan mempredikisi usaha nasabah di masa yang akan 

datang, apakan akan menguntungkan atau merugikan. Di masa yang akan 

datang apakah usaha nasabah tersebut memiliki prospek yang bagus atau 

tidak. 

e. Payment 

Mengukur kemampuan nasabah dalm mebgembalikan pinjaman 

nya ke perusahaan dan dari mana saja sumber dana untuk mengembalikan 

pinjaman kredit yang diperolehnya. 

f. Profitability 

Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam 

menghasilkan keuntungan usahanya. Analisis keuntungan dari periode ke 

periode apakah tetap sama, naik atau bahkan turun. 
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g. Protection 

Menjaga agar kredit yang disalurkan oleh perusahaan agar tetap 

aman dan di dalam suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa suatu 

barang jaminan atau asuransi.  

3. Kebijakan Penyaluran Kredit 

PT Pegadaian dalam menyalurkan kreditnya harus memperhatikan 

asas-asas perkreditan yang sehat dalam pelaksanaan perkreditannya. Hal ini 

karena penyaluran kredit mengandung suatu ketidakpastian dan resiko. Salah 

satu cara untuk meminimalisir resiki dalam penyaluran kredit adalah dengan 

menetapkan suatu kebijakan kredit. Kebijakan kredit dituangkan dalam suatu 

manual dan prosedur yang dipergunakan untuk menilai seberapa jauh 

kesesuaian penyaluran kredit dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. 

Menurut Suhardjono (2003:100) kebijakan penyaluran kredit memuat 

beberapa hal berikut: 

Pertama, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Merancang suatu 

kebijakan perkreditan, perusahaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian 

dalam menyalurkan kreditnya, yang tercermin dalam prosedur di setiap 

tahapan penyaluran kredit. Proses penyaluran kredit mencakup kebijakan 

penyaluran kredit, penilaian kredit, profesionalisme dan integritas pegawai 

kredit. Kebijakan kedit sekurang-kurangnya harus memuat tata cara 

pemberian kredit dan usaha apa saja yang layak dan tidak layak diberi kredit. 

Kedua, organisasi dan manajemen perkreditan. Pemberian kredit 

yang sehat harus didukung dengan pengendalian internal dimulai dari tahap 
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awal pengajuan kredit hingga kredit tersebut lunas. Perusahaan harus 

menerapkan struktur organisasi dan pembagian tugas dan tanggung jawab 

masing-masing pegawai yang terkait dengan proses pemberian kredit. 

Ketiga, kebijakan dalam memberi kredit. Pedoman kebijakan kredit 

sekurang-kurangnya mencakup antara lain identitas pemohon kredit, cakupan 

dan batasan wewenang putusan kredit pejabat pemberi kredit, pedoman 

proses pengajuan kredit, perjanjian dan akad kredit, dan persetujuan 

pencairan kredit. 

Keempat, dokumentasi dan administrasi kredit. Dokumen kredit 

menjadi bagian dari yang tak terpisahkan dari kredit dan merupakan aspek 

penting yang dapat menamin kembalinya kredit. Hal yang penting da harus 

diketahui dalam menyalurkan kredit adalah jenis-jenis dokumen yang 

dibutuhkan dan cara-cara memperolehnya. Dokumen kredit diperoleh selama 

proses kredit dimulai dari pengajuan kredit hingga pelunasan kredit. 

Dokumen kredit memuat semua tahapan kredit dan dokumen yang 

disyaratkan oleh pejabat pemutus kredit sebagai bahan keamanan. 

Selanjutnya dokumen di administrasikan dengan baik. Tujuannya adalah 

untuk mendukung langkah-langkah pembinaan dan peniaian dan pengawasan 

kepentingan pegadaian terlindungi. 

Kelima, pengawsan kredit. Setelah kredit dicairkan, tugas pegadaian 

adalah membina nasabah agar kredit yang digunakan sesuai dengan 

permohonan, bunga yang dibayarkan sesuai kesepakatan, serta pengembalian 
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kredit sesuai dengan waktu yang ditentukan. Fungsi pengawasan dan 

pembinaan sangat berguna untuk mengantisipasi timbulnya resiko kerugian.  

Keenam, pengelolaan dan penyelesaian kredit bermasalah. 

Pengelolaan secara efektif terhadap kredit bermasalah sangat penting untuk 

menjaga kualitas kredit dan meminimalisir kerugian. Demikian maka 

pegadaian memiliki pedoman – pedoman baku mengenai factor-faktor yang 

menyebabkan kredit yang bermasalah dan memiliki suatu alat atau cara untuk 

mendeteksi secara dini timbulnya masalah dalam penyaluran kreditnya dan 

melakukan evaluasi secara kesinambungan. 

Menurut Puspopranoto (2004:141-144) ketentuan kebijakan kredit 

harus ditentukan agar setiap bank memiliki dan menerapkan kebijakan kredit 

yang baik yang mampu mengawasi portofolio kredit secara keseluruhan dan 

menetapkan standar dalam proses penyaluran kredit serta memiliki standar 

ukuran yang mengandung pengawasan intern pada semua tahapan kreditnya. 

Pokok – pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat 

yaitu mencakup hal – hal sebagai berikut: 

a. Prosedur perkreditan yang sehat. 

b. Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus. 

c. Sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha, dan debitur yang 

mengandung resiko yang tinggi bagi perusahaan. 

d. Kredit yang perlu dihindari untuk memnuhi prinsip kehati-hatian. 

e. Tata cara penilaian kualitas kredit. 
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4. Prinsip Kehati-Hatian 

Menurut Mudrajat (2002) prinsip kehati-hatian pada prinsipnya bank 

merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan 

dengan badan usaha pada umumnya. Sebagai lembaga keuanan yang 

berupaya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada 

masyarakat, bank harus lebih mementingkan kepentingan nasabah 

penyimpan dana serta kepercayaan masyarakat. Prinsip kehati-hatian 

menurut Mudrajat (2002) kebijaksanaan pokok perkreditan ini mencakup 

prosedur pemberian kredit, prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan 

prosedur penghentian penagihan kredit yang dihapuskan.  

Prosedur pemberian kredit yang sehat merupakan salah satu upaya 

untuk mengurangi resiko dalam pemberian kredit yang dimulai dari 

penyusunan perencanaan kredit, proses pemberian putusan kredit, 

penyusunan perjanjian kredit, dokumentasi, administrasi kredit, penvcairan 

kredit dan pengawasan kredit.  Lembaga keuangan termasuk pegadaian, 

memang sudah seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesehatan 

agar dapat memberikan kepercayaan dan memberikan manfaat kepada 

masyarakat.  

Penerapan prinsip kehati-hatian di PT Pegadaian (persero) memiiki 

kesamaan dengan penerapan prinsip kehati-hatian di lembaga keuangan 

perbankan pada umumnya yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal 

nasabah. Penerapan prinsip mengenal nasabah di PT Pegadaian (Persero) 

diatur dalam ketentuan Dewan Direksi Nomor 02 Tahun 2013 tentang 
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pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah. Peraturan Dewan Direksi ini 

memuat tentang langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan prinsip ini oleh 

seluruh pegawai PT Pegadaian (Persero) antara lain dengan melakukan 

wawancara kepada nasabah dan beberapa tindakan lainnya untuk memahami 

dan memastikan bahwa data nya sudah benar.  

Penerapan prinsip mengenal nasabah di PT Pegadaian (Persero) juga 

dilakukan dalam proses pengisian data pada formulir pengajuan, yang mana 

nasabah diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas yang disertakan 

dalam pengajuan formulir pengajuan kredit, nasabah juga diminta untuk 

memperlihatkan dokumen identitas yang asli. Ketentuan ini dimuat dalam 

Peraturan Direksi Perbidang Tugas Nomor 14/DIRIV/2016.  

 

C. Kerangka Pemikiran Penelitian 

PT Pegadaian (persero) merupakan suatu lembaga keuangan bukan 

bank yang memiliki misi secara umum menyalurkan kredit dengan cepat dan 

mudah kepada masyarakat, pemerataan pelayanan, dan infrastruktur kepada 

masyarakat dan membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. 

Sebagai pemenuh kebutuhan masyarakat, PT Pegadaian (Persero) menyalurkan 

kredit berupa angsuran fidusia melalui produknya KREASI. Kebijakan 

penyaluran kredit perlu di evaluasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian 

agar tidak menyebabkan kredit macet dikemudian hari. Bedasarkan uraian 

tersebut maka kerangka penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1: 
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Gambar 2. 1  Bagan Penelitian 
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