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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 

dilakukan oleh Aziz (2013) yang mengambil objek pada BPR Bank Gotong 

Royong Kabupaten Tegal pada periode waktu Januari sampai Desember 

2012. Kesimpulan atas hasil penelitian menyatakan bahwa faktor penyebab 

terjadinya kredit bermasalah pada BPR Bank Gotong Royong Kabupaten 

Tegal adalah faktor tingkat bunga pinjaman, besarnya penghasilan debitur 

serta besarnya pengeluaran. Faktor yang paling berpengaruh dalam 

penelitian ini adalah faktor besarnya penghasilan debitur.  

Windartini et al., (2014) melakukan penelitian di Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Denpasar Timur pada periode 2010-

2012. Kesimpulan atas hasil penelitian menyatakan faktor-faktor yang 

memengaruhi kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah 

faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari faktor analisis 

kredit lemah, kelemahan dalam prosedur pemberian kredit, kelemahan 

dalam transaksi jaminan, kelemahana sumber daya manusia dan kecurangan 

atau kenakalan petugas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) serta kurangnya 

pengawasan kredit. Faktor ekstern terdiri dari kelemahan karakter debitur, 

kelemahan kemampuan debitur dan musibah. Faktor yang paling dominan 

adalah faktor kurangnya pengawasan kredit. 
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Armana et al.,(2015) melakukan penelitian pada Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng pada periode 2015. 

Kesimpulan atas hasil penelitian menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah 

faktor intern dan faktor ekstren, faktor intern terdiri dari kelemahan analisis 

kredit, kelemahan prosedur pemberian kredit dan kelemahan sumber daya 

manusia. Faktor ekstern terdiri dari kelemahan karakter debitur, 

penyalahgunaan kredit dan musibah. Faktor yang paling dominan adalah 

kelemahan analisis kredit. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Keputusan Penyaluran Kredit  

Penyaluran kredit atas dana yang dihimpun dari anggota koperasi 

kepada anggota lain yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman kredit 

selain bertujuan untuk membantu menyejahterakan anggota juga 

bertujuan untuk mendapatkan balas jasa yang menguntungkan bagi 

pihak koperasi yaitu berupa suku bunga. Kredit akan diberikan setelah 

survei dan pertimbangan atas unsur-unsur yang dijadikan dasar dalam 

keputusan penyaluran kredit di analisis dan dinyatakan layak. 

Penyaluran kredit menurut Ismail (2011;27) adalah kegiatan penyaluran 

dana dari bank kepada nasabah, dan nasabah wajib untuk 

mengembalikan dana pinjaman sesuai jangka waktu yang telah 

diperjanjikan. 



11 
 

Analisis hasil survei dan pertimbangan yang dilakukan oleh 

pihak koperasi bertujuan untuk meyakinkan pihak koperasi bahwa kredit 

yang diberikan akan aman. Setiap koperasi memiliki peratuan dalam 

proses pertimbangan yang harus ditaati oleh anggota yang akan 

melakukan permohonan kredit. Peraturan kredit tersebut dirancang untuk 

menyaring anggota koperasi yang layak dan tidak layak untuk diberikan 

kredit. Menurut Kasmir (2008:98-99) unsur-unsur yang ada di dalam 

pertimbangan pemberian kredit adalah: 

a. Kepercayaan  

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit 

yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan 

datang. 

b. Kesepakatan 

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-

masing pihak menyetujui hak dan kewajibannya masing-masing. 

c. Jangka waktu 

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah 

disepakati.  

d. Risiko  

Risiko yang dimaksud ialah adanya suatu tenggang waktu 

pengembalian yang akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya 

atau bermasalah nya pemberian kredit.  
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b. Balas jasa 

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau 

jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.  

Bank Indonesia merancang ketentuan yang berkaitan dengan 

penyaluran kredit, peraturan-peraturan tersebut antara lain: 

a. Penerapan Manajemen Risiko 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 Tentang 

Penerapan Manajemen Risiko. Manajemen Risiko adalah 

serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko 

yang timbul dari kegiatan usaha seperti, risiko kredit, risiko hukum 

dan risiko reputasi (www.bi.go.id). 

b. Sistem Informasi Debitur 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/8/PBI/2005 Tentang 

Sistem Informasi Debitur. Sistem Informasi Debitur adalah sistem 

yang menyediakan informasi mengenai debitur yang merupakan 

hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia 

dari Pelapor (www.ojk.go.id). 

Dalam proses penyaluran kredit ada beberapa proses yang harus 

dilakukan oleh pihak debitur, menurut Hasibuan (2008:91) prosedur 

penyaluran kredit antara lain sebagai berikut: 

a. Calon debitur menulis nama, alamat, agunan, dan jumlah kredit yang 

diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit. 

http://www.bi.go.id/
http://www.ojk.go.id/
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b. Calon debitur mengajukan jenis kredit uang diinginkan 

c. Analisis kredit dengan cara mengikuti asa 5C, 7P, dan 3R dari 

permohonan kredit tersebut, 

d. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau 

Legal Lending Kredit (L3) atau BMPK-nya, jika BMPK disetujui 

nasabah, perjanjian kredit ditandatangani kedua belah pihak. 

Menurut Firdaus & Ariyanti (2009:91-133) langkah-langkah 

dalam pemberian kredit yaitu: 

a. Persiapan Kredit 

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling 

mengatahui informasi dasar antara calon debitur dengan kreditur. 

b. Analisis atau Penilaian Kredit 

Diadakan penialain yang mendalam tentang keadaan usaha atau 

proyek pemohon kredit 

c. Keputusan Kredit 

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak kreditur melalui 

pemutus kredit, dapat memutuskan permohonan kredit tersebut layak 

untuk diberi kredit atau tidak. Jika ditolak harus melalui surat 

penolakan dan apabila diterima maka dituangkan dalam surat 

keputusan kredit. 

d. Pelaksanaan dana Admistrasi Kredit 

Kedua belah pihak menandatangani perjanjian 

e. Pengawasan dan Pembinaan debitur  
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Pengawasan dan pembinaan debitur ialah upaya pengamatan kredit 

yang telah diberikan oleh kreditur dengan jalan terus memamtau dan 

mengikuti jalannya perusahaan serta memberikan nasehat dan 

konsultasi. 

Anggota koperasi yang telah mengajukan permohonan kredit dan 

telah melalui proses pertimbangan kredit lalu dinyatakan layak mendapat 

kredit, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh anggota 

koperasi adalah melengkapi persyaratan umum seperti kelengkapan 

surat-surat dan kemudian dilanjutkan dengan proses pencairan kredit. 

Persyaratan tersebut sebagai berikut: 

a. Mengisi blangko permohonan menjadi anggota (jika belum menjadi 

anggota). Calon anggota harus mengisi blangko permohonan 

menjadi anggota dengan menyertakan nama lengkap, alamat, No. 

KTP/SIM, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon, pekerjaan, 

pendidikan terakhir dll. 

b. Menyerahkan fotokopi KTP/data diri lainnya 

Setelah permohonan menjadi anggota disetujui, calon Anggota 

selanjutnya mengisi form pengajuan kredit dan menunjukkan bakal 

c. jaminan. Form tersebut berisi nama, alamat, jenis kelamin, jenis 

usaha, jumlah permohonan kredit, omset usaha, pendapatan lain serta 

menyertakan fotocopy KTP, KK, dan jaminan. 

d. Petugas selanjutnya akan melakukan survei, survei dilakukan dengan 

meninjau kondisi fisik rumah atau domisili usaha, keadaan usaha, 
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kondisi barang jaminan, keadaan keluarga, hubungan dengan 

tetangga/pihak lain, dan informasi lainnya 

e. Setelah hasil survei dianalisa dan dinyatakan layak maka akad kredit 

dapat dilakukan dikantor BMT. 

2. Risiko kredit 

Keputusan penyaluran kredit yang tidak dilakukan berdasarkan 

prosedur yang benar maka akan berisiko pada kondisi kesehatan 

koperasi. Petugas koperasi yang bertanggungjawab dalam proses 

pertimbangan penyaluran kredit harus secara teliti dalam melakukan 

survei, pertimbangan dan pemeriksaan berkas-berkas yang berkaitan 

dengan pengajuan kredit, semakin teliti survei dan pertimbangan 

penyaluran kredit dilakukan maka semakin kecil timbulnya risiko kredit.  

Resiko kredit yang pasti terjadi bila prosedur pemberiaan kredit 

tidak dilakukan secara benar adalah kredit bermasalah. Menurut Sutojo 

(dikutip dari Zulbiah et al., 2017) kredit bermasalah adalah suatu kondisi 

debitur yang mengingkari janji mereka membayar bunga dan atau kredit 

induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan 

pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Kredit bermasalah 

sangat berisiko bagi pihak kreditur. 

 Risiko kredit bermasalah menurut Suarjana (2015) sebagai 

berikut: 

a. Mengurangi pendapatan koperasi, tujuan dari pemberian kredit 

adalah untuk mendapatkan penghasilan atau suku bunga yang 
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berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup koperasi. Kredit 

bermasalah akan menghambat masuknya pendapatan koperasi. 

b. Arus kas menjadi tersendat/terganggu, tidak kembalinya pokok 

ataupun suku bunga dari kredit bermasalah tentu akan mengurangi 

jumlah perputaran arus kas pada koperasi. Kredit bermasalah dapat 

mengurangi jumlah persediaan kas yang mengakibatkan jumlah kas 

yang ada di koperasi menjadi sedikit, karena jumlah kas yang 

seharusnya diterima tidak dibayar secara penuh. 

c. Modal koperasi menurun, pada setiap koperasi, modal memegang 

peranan yang sangat penting. Jika kredit tumbuh dengan baik, maka 

koperasi juga dapat berkembang dengan baik, begitu juga sebaliknya 

jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka koperasi juga tidak dapat 

berkembang dengan baik. 

d. Kepercayaan nasabah berkurang, masyarakat menilai kondisi suatu 

koperasi dari kredit bermasalahnya. Semakin besar jumlah kredit 

bermasalah pada koperasi, menandakan semakin buruknya program 

kerja yang telah diterpakan. Sebagai dampaknya, masyarakat akan 

memberikan penilaian buruk pula. 

3. Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah 

Menurut Djamil (2012:66) kredit bermasalah adalah kredit yang 

kualitasnya berada pada golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. 

Suatu kredit tidak menjadi bermasalah secara tiba-tiba, akan tetapi akan 

berlangsung secara berlahan mulai dari kurang lancar, diragukan lalu 
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yang terparah dalam kategori macet. Dalam proses menjadi bermasalah 

tersebut tentu ada faktor-faktor penyebabnya.  

Ismail (2011:124) menjelaskan faktor penyebab kredit 

bermasalah terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

sebagai berikut: 

a. Analisis kredit kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa 

yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. 

b. Adanya kolusi antara pejabat kredit yang menangani kredit dan 

nasabah, sehingga lembaga kredit memutuskan kredit yang tidak 

seharusnya diberikan. 

c. Keterbatasan pengetahuan pejabat lembaga kredit terhadap jenis 

usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat 

dan akurat. 

d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait. 

e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit. 

Faktor eksternal yang menyebabkan kredit bermasalah adalah: 

a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah. 

1) Nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada 

pihak kreditur, hal itu karena nasabah tidak memiliki kemauan 

dan kemampuan memenuhi kewajibannya. 

2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang 

dibutuhkan terlalu besar, sehingga berdampak terhadap keuangan 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja. 
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3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan 

dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. 

b. Unsur ketidaksengajaan 

1) Debitur sebenarnya bersedia untuk melaksanakan kewajibannya, 

akan tetapi kemampuan perusahaan terbatas, sehingga tidak dapat 

membayar angsuran. 

2) Perusahaannya tidak dapat bersaing di pasar, sehingga volume 

penjualan menurun dan perusahaan merugi. 

3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak 

pada usaha debitur. 

4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur. 

Deteksi dini atas kredit bermasalah dapat dilakukan secara sistematis 

dengan mengembangkan sistem “pengenalan dini“ yang berupa suatu daftar 

kejadian atau gejala yang diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman 

berkembang menjadi kredit bermasalah (Suhardjono 2002:269). Daftar 

tersebut dapat disusun mulai dari sisi nasabah, sisi eksternal nasabah dan 

lembaga keuangan, dan sisi lembaga keuangan, yaitu: 

a. Sisi nasabah 

1) Faktor keuangan yaitu: hutang meningkat sangat tajam, 

pendapatan bersih menurun, biaya penjualan, biaya umum dan 

administrasi meningkat, rata-rata umur piutang bertambah lama 

sehingga perputaran piutang semakin lambat, piutang tak tertagih 

meningkat, perputaran persediaan semakin lambat. 
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2) Faktor manajemen yaitu: perubahan dalam manajemen dan 

kepemilikan perusahaan, tidak ada kaderisasi dan job description 

yang jelas, kegagalan dalam perencanaan pengembalian bisnis, 

pelanggaran terhadap perjanjian atau klausula kredit, 

penyalahgunaan kredit, pendapatan naik dengan kualitas 

menurun, sistem pengelolaan usaha yang tidak memberikan 

kepuasan kepada pegawai, sehingga pegawai melakukan 

pemogokan. 

3) Faktor operasional yaitu: hubungan nasabah dan mitra usahanya 

semakin memburuk, terhambatnya pasokan bahan baku/bahan 

penolong, kehilangan satu atau lebih pelanggan utama, 

tertundanya penggantian mesin dan peralatan yang ketinggalan, 

distribusi pemasaran yang terganggu, operasional perusahaan 

mencemari lingkungan. 

b. Sisi eksternal terdiri dari: perubahan kebijakan pemerintah disektor 

riil, kenaikan harga faktor-faktor produksi yang tinggi, perubahan 

teknologi yang sangat cepat dalam industri yang diterjuni nasabah, 

meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman, resesi, devaluasi, inflasi, 

deflasi, dan kebijakan moneter lainnya, peningkatan persaingan 

dalam bidang usahanya, bencana alam. 

c. Sisi internal terdiri dari: buruknya perencanaan finansial atas aktiva 

tetap/modal kerja, gagal memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian kredit, 

adanya over kredit atau under financial, manipulasi data, over taksasi 
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agunan atau penilaian agunan terlalu tinggi, kredit topengan, tempilan 

atau fiktif, kelemahan analisis oleh pejabat kredit sejak awal proses 

pemberian kredit, kelemahan dalam pembinaan dan monitoring kredit. 

4. Keterkaitan antara variabel penelitian dengan kredit bermasalah 

a. Hubungan antara kelemahan analisis pemberian kredit dengan kredit 

bermasalah 

Menurut Supriyono (2011: 161) proses analisis kedit 

mempunyaitujuan utama yang paling hakiki, yaitu agar kreditur membuat 

satu keputusan yang benar, sehingga terhindar dari keputusan kredit yang 

keliru yang menyebabkan kredit bermasalah.  analisis kredit yang 

dilakukan dengan teliti akan memberikan keuntungan bagi pihak koperasi 

yaitu terdeteksinya gejala-gejala penyimpangan yang terjadi dengan cepat 

sehingga pihak koperasi dapat mengambil tindakan pencegahan sebelum 

tejadi kredit bermasalah. 

b. Hubungan antara tingkat suku bunga dengan kredit bermasalah 

Menurut Fahmi (2014 ;62) suku bunga kredit adalah 

sejumlah nilai uang yang diwajibkan kepada pihak yang 

meminjamnya dengan perhitungan berdasarkan persentase dan 

dilakukan berdasarkan periode atau waktu yang ditentukan. Suku 

bunga kredit yang ditetapkan terlalu tinggi akan sangat berpengaruh 

terhadap tingkat kredit bermasalah yang terjadi. Semakin tinggi 

tingkat suku bunga yang di bebankan kepada peminjam maka 

semakin besar angsuran yang harus di bayarkan. Tinggi rendahnya 
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suku bunga yang diberikan akan dipengaruhi oleh kebijakan dan 

peraturan pemerintah. 

c. Hubungan antara pendapatan yang diterima anggota dengan kredit 

bermasalah 

Menurut Kasmir (2008:92) semakin banyak sumber 

pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk 

membayar kredit.  

Besarnya pendapatan nasabah akan sangat berpengaruh terhadap 

kelancarannya dalam membayar pinjaman. Apabila pendapatan 

nasabah lebih kecil dari pengeluaran tiap bulannya maka akan 

berpengaruh terhadap pengembalian pinjaman dan dapat 

menyebabkan kredit bermasalah. 

d. Hubungan antara penyalahgunaan kredit dengan kredit bermasalah 

Menurut Supramono (dikutip dari Wahyuni 2017) 

menyatakan penyalahgunaan kredit yaitu anggota yang 

mempergunakan atau pemakaian kredit yang menyimpang dari 

pemakaiannya sehingga mengakibatkan anggota tidak 

mengembalikan kredit sebagaimana mestinya. Penggunaan kredit 

tidak pada mestinya akan mengakibatkan terjadinya kredit 

bermasalah, hal ini terjadi karena kredit yang seharusnya digunakan 

untuk membiayai suatu aktivitas yang produktif digunakan untuk 

membiayai aktivitas yang tidak menghasilkan pengembalian atau 

digunakan untuk hal-hal demi kepuasan pribadi anggota. 
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C. Kerangka Pikir Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, 

beserta kajian teori yang mendukung, maka variabel dependen dan 

independen yang diduga menyebabkan kredit bermasalah pada penelitian ini 

adalah kredit bermasalah sebagai variabel dependen dan variabel 

independennya adalah kelemahan analisis pemberian kredit, tingkat suku 

bunga, pendapatan yang diterima anggota koperasi dan penyalahgunaan 

kredit. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

 

Keterangan: 

 

 

Keputusan Kredit 

Kredit Disalurkan 

Kredit Lancar 

Kredit 

Bermasalah 

 

Kelemahan Analisis Pemberian 

Kredit 

Tingkat Suku Bunga 

Pendapatan Yang Diterima Anggota 

Koperasi 

Penyalahgunaan Kredit 

𝑯𝟏 

𝑯𝟐 

𝑯𝟑 

𝑯𝟒 

   =  Parsial 

     =  Simultan  
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Gambar 2.1 menjelaskan penyaluran kredit oleh KSPPS BMT 

UAS, dalam mengembalian dana kredit tersebut dapat dikategorikan lancar 

dan bermasalah. Variabel-variabel yang diyakini sebagai penyebab kredit 

bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT UAS adalah kelemahan analisis 

pemberian kredit, tingkat suku bunga, pendapatan yang diterima anggota 

koperasi, dan penyalahgunaan kredit. 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil penelitian terdahulu, 

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Armana (2015) memberikan hasil bahwa 

kelemahan analisis pemberian kredit berpengaruh terhadap kredit 

bermasalah. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

  : Kelemahan analisis pemberian kredit berpengaruh terhadap kredit 

bermasalah. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Zulbiah (2017) memberikan hasil bahwa 

tingkat suku bunga berpengaruh terhadap kredit bermasalah. Berdasarkan 

penelitian tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

   :  Tingkat suku bunga berpengaruh terhadap kredit bermasalah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto (dikutip dari Mukhsinati 2015) 

memberikan hasil bahwa pendapatan debitur berpengaruh terhadap kredit 

macet. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 
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    : Pendapatan yang diterima anggota berpengaruh terhadap kredit 

bermasalah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Windartini et al., (2014) memberikan hasil 

bahwa penyalahgunaan kredit berpengaruh terhadap kredit macet. 

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

    :   Penyalahgunaan kredit berpengaruh terhadap kredit bermasalah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurismalatri (2017) yang 

menyatakan bahwa variabel yang paling dominan terhadap kredit macet 

adalah tingkat suku bunga. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

   : Tingkat suku bunga merupakan variabel yang paling berpengaruh 

terhadap kredit bermasalah. 

 

 

 

 

 

 


