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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian sejenis telah dilakukan oleh Agustina (2005). Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemberian kredit pundi 

kencana besarta permasalahan apa yang sering muncul pada kredit pundi kencana. 

Selain itu juga untuk mengetahui solusi apakah yang telah dilakukan oleh Bank 

Jatim untuk menyelesaikan permasalahan pada kredit pundi kencana .  

Penelitian yang dilakukan oleh Beti (2008). Bertujuan untuk mengetahui 

penyebab terjadinya kredit bermasalah, untuk mengetahui kebijakan yang di ambil 

untuk penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah,  untuk mengataui 

kualitas aktiva produktif  kredit yang diberikan serta mengetahui jumlah 

penyisihan penghapusan aktiva prpduktif pada Bank BRI Cabang Solo Kartasura. 

Crisnawati pada tahun (2012) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

mengetahui  prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT. BPR Adiyatra Lawang 

Malang dan kendala yang dihadapi dan perkembangan jumlah nasabah serta jumlah 

kedit yang disalurkan pada PT. BPR Adiyata Lawang Malang. 

Slamet (2012) juga melakukan penelitian sejenis dengan   bertujuan 

untuk mengetahui penanganan kredit bermasalah dan faktor penyebab kredit 

bermasalah pada kredit pemilikan rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara 

cabang Madiun.  
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Penelitian dilakukan oleh Anatia (2014). Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh faktor maekroekonomi terhadap tingkat kredit 

bermasalah pada Bank Umum di Indonesia.  

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya tetapi dalam 

penelitian penulis (2018) adalah meneliti tentang  Kredit Bermasalah Pada Kredit 

Mikro. Selain itu lokasi penelitian yang bebeda yaitu PT. Bank Jatim Cabang 

Batu. 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Kredit Secara Umum 

a. Pengertian Kredit 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 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 peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.  

Menurut Teguh Pudjo Muljono (2007), kredit adalah kemampuan untuk 

melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu 

janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati. 

Menurut Kasmir, kredit adalah pembiayaan yang bisa berupa uang 

maupun tagihan yang nilainya dapat ditukar dengan uang. 

b. Unsur – unsur kredit 

Adapun unsur-unsur dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:  
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1) Kepercayaan  

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa 

uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu 

dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana 

sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang kondisi masa 

lalu dan sekarang terhadap nasabah baik secara intern maupun ekstern. 

2) Kesepakatan 

Kesepakatan ini dituangkan dalam surat perjanjian dimana 

masing-masing pihak menandangani hak dan kewajiban masing-

masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit. 

a) Jangka waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, 

jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian kredit yang telah 

disepakati. Jangka waktu ini dapat berbentuk jangka pendek, jangka 

menengah dan jangka panjang. 

b) Risiko 

Adanya suatu waktu pengembalian akan menyebabkan suatu 

risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin 

panjang jangka waktu kredit semakin besar risikonya, demikian 

sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang 

disengaja oleh nasabah yang lalai maupun risiko yang tidak 

disengaja misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha 

nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. 
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c) Balas jasa 

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa 

tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam 

bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan 

keuntungan bank. 

c. Manfaat kredit 

Manfaat kredit dapat digolongkan sebagai berikut : 

1) Manfaat kredit bagi bank 

a) Kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa 

berupa bunga. 

b) Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan profitabilitas 

bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. 

c) Pemberian kredit kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan 

produk lain seperti produk dana dan jasa. 

d) Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai 

untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para debitur di 

berbagai sektor usaha. Dengan demikian, para pegawai menjadi terlatih 

dan mempunyai keahlian dalam beberapa usaha nasabah. Hal ini 

merupakan aset bagi bank. 

2) Manfaat kredit bagi debitur 

a) Meningkatkan usaha nasabah. 

Kredit yang diberikan oleh bank untuk memperluas volume usaha, 

misalnya kredit untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan 
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peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume 

produksi dan penjualan. 

b) Biaya kredit bank (provisi dan administrasi) pada umumnya murah. 

c) Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga debitur dapat memilih 

jenis kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya. 

d) Bank juga memberikan fasilitas lainnya kepada debitur, sehingga 

debitur dapat menikmati fasilitas lainnya yang ditawarkan oleh bank.  

e) Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan 

debitur dalam membayar kembali kredit tersebut, sehingga debitur 

dapat mengestimasikan keuangan dengan tepat. 

3) Manfaat kredit bagi pemerintah 

a) Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Apabila kredit tersebut diberikan kepada perusahaan untuk 

investasi atau modal kerja, maka perusahaan akan meningkatkan 

volume produksinya, sehingga peninggkatan volume produksi akan 

berpengaruh pada peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan 

meningkatkan pendapatan secara nasional. 

b) Kredit bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pada 

saat peredaran uang di masyarakat terlalu banyak, maka kredit perlu 

dikurangi. Pengurangan kredit tersebut dengan cara meningkatkan suku 

bunga, sehingga masyarakat tidak mengajukan kredit ke bank. Bank 

lebih fokus pada penghimpunan dana pihak ketiga agar uang yang 

beredar dapat diturunkan. Sebaliknya, pada saat peredaran uang sedikit, 
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maka arus tukar menukar barang dan jasa menjadi terhambat. Pada saat 

demikian, bank dapat meningkatkan kreditnya dengan menurunkan 

suku bunga sehingga arus tukar menukar barang dan jasa menjadi 

lancar karena adanya kenaikan jumlah uang yang beredar. 

c) Kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja akan 

meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya secara total 

akan meningkatkan pendapatan nasional. 

d) Secara langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan neraga, 

yaitu pendapatan pajak.  

d. Jenis–jenis Kredit Secara Umum 

Kredit dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain: 

1)  Kredit dilihat dari tujuan penggunaan   

a) Kredit Investasi 

Kredit Investasi merupakan kredit yang diberikan bank kepada 

debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang 

mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, kredit 

investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan baru atau proyek baru, 

maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin, dan peralatan, 

pembalian kendaraan yang digunakan untuk kelancaran usaha, dan 

perluasan perusahaan. Kredit investasi ini nominalnya besar, maka pada 

umumnya jangka waktunya lebih cari satu tahun, jangka menengah dan 

jangka panjang.  
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b) Kredit Modal Kerja 

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu 

siklus usaha. Kredit modal kerja ini biasanya diberikan dalam jangka 

pendek yaitu lamanya satu tahun. Kredit modal kerja diberikan untuk 

membeli bahan baku, biaya upah, untuk menutup piutang dagang, 

pembalian barang dagangan, kebutuhan dana lain yang sifatnya 

hanya digunakan dalam satu tahun. 

c) Kredit Komsumtif 

Kredit komsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada 

nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan 

tidak untuk digunakan keperluan usaha. Contoh kredit komsumtif 

antara lain: pembelian rumah tinggal, kendaraan bermotor untuk 

dipakai sendiri, dan kredit untuk keperluan lain yang habis dipakai. 

2) Kredit dilihat dari sektor usaha 

a) Sektor Industri 

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam 

sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan 

baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi 

barang lain agar menaikkan nilai jual.  

b) Sektor Perdagangan  

Kredit ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam 

bidang perdagangan, baik pedangang kecil, menengah, dan pedagang 
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besar. Kredit ini dimaksudkan untuk memperluas usaha dalam 

bidang perdagangan. 

c) Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan 

Kredit ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil 

disektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kredit 

tersebut biasanya diberikan dalam bentuk kredit modal kerja maupun 

investasi. 

d) Sektor Jasa 

Kredit dapat diberikan oleh bank kepada jasa pendidikan, 

rumah sakit, angkutan dan jasa lainnya. 

e) Sektor Perumahan 

Bank memberikan kredit kepada debitur yang bergerak di 

bidang pembangunan perumahan. Pada umumnya, diberikan dalam 

bentuk kredit konstruksi. Adapun cara pembayaran kembali dengan 

dipotong dari produk yang terjual. 

3) Kredit dilihat dari segi jaminan 

a) Kredit dengan Jaminan 

Kredit dengan jaminan merupan jenis kredit yang 

didukung dengan jaminan (agunan). Kredit dengan jaminan ini dapat 

digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan 

benda tidak berwujud. 
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b) Kredit tanpa Jaminan 

Kredit yang diberikan kepada debitur tanpa didukung adanya 

jaminan. Kredit tersebut diberikan tas dasar kepercayaan yang 

diberikan oleh bank kepada debitur. Kredit tanpa jaminan ini 

resikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank 

apabila debitur lalai dengan kewajibannya. 

4) Kredit dilihat dari jumlahnya 

a) Kredit UMKM 

Kredit UMKM merupakan kredit yang diberikan kepada 

pengusaha dalam skala sangat kecil.  

b) Kredit UKM 

Kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan batasan 

antara Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 350.000.000,-.  

c) Kredit Korporasi 

Jenis kredit ini merupkan kredit yang diberikan kepada 

debitur dengan jumlah besar dan diperuntukkan kepada debitur besar 

(korporasi). 

2. Kredit Mikro 

a. Pengertian Kredit 

Kredit mikro adalah kredit yang difokuskan untuk para pengusaha 

kecil dan mikro dengan berbagai jenis usaha, mulai dari usaha pokok (sayur, 

sembako, buah) hingga usaha sekunder (tanaman hias, snack, dan lainnya) 

dengan bunga yang relatif lebih rendah. 
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b. Jenis – Jenis Kredit 

1) Kredit investasi 

Kredit Investasi merupakan kredit yang diberikan bank kepada 

debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang 

mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, kredit 

investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan baru atau proyek baru, 

maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin, dan peralatan, 

pembalian kendaraan yang digunakan untuk kelancaran usaha, dan 

perluasan perusahaan. Kredit investasi ini nominalnya besar, maka pada 

umumnya jangka waktunya lebih cari satu tahun, jangka menengah dan 

jangka panjang.  

2) Kredit modal kerja 

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu 

siklus usaha. Kredit modal kerja ini biasanya diberikan dalam jangka 

pendek yaitu lamanya satu tahun. Kredit modal kerja diberikan untuk 

membeli bahan baku, biaya upah, untuk menutup piutang dagang, 

pembalian barang dagangan, kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya 

digunakan dalam satu tahun. 
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c. Syarat pengajuan kredit  

1) Wiraswasta/pengusaha yang memiliki usaha produktif yang tidak 

bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku;  

2) Lama menjalankan usaha sejenis minimal 2 (dua) tahun;  

3) Syarat lainnya sesuai ketentuan bankjatim;  

4) Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi Info Bank Jatim di 

14044 atau hubungi Kantor Cabang Bank Jatim terdekat 

d. Jaminan kredit 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BI) No 9/PBI/2007, barang-

barang yang dapat dijadikan agunan adalah: 

1) Tanah dengan pembuktian sertifikat atas hak tanah tersebut. 

2) Bangunan (rumah tinggal, rumah susun, pabrik, gudang dan hotel) 

dengan pembuktian sertifikat atas kepemilikan bangunan, IMB (izin 

mendirikan bangunan) dan status hukum (sengketa atau tidak). 

3) Kendaraan bermotor (mobil, motor, skuter dengan berbagai jenis dan 

merek), disertai pembuktiannya melalui Bukti Pemilikan Kendaraan 

Bermotor (BPKP). 

4) Mesin-mesin pabrik disesuaikan dengan usia mesin pabrik dan 

teknisnya. 

5) Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) atau memiliki peringkat investasi. 
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e. Syarat Pemberian Kredit 

Kredit dapat dikatakan layak jika memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Memiliki Kriteria Prinsip 6C 

a) Character  

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon 

debitur. Bank perlu malakukan analisis terhadap karakter calon 

debitur dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon debitur 

mempunyai keinginan untuk memenuhu kewajiban membayar 

pinjamannya sampai dengan lunas.  

b) Capacity 

Analisis terhadap Capacity ini ditujukan untuk mengetahui 

kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai 

jangka waktu kredit. Bank perlu mengetahui dengan pasti 

kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban apabila 

bank memberikan kredit. 

c) Capital  

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek 

kredit perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal 

merupakan jumlah modal yang dimiliki calon debitur atau jumlah 

dana, yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon 

debitur. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh 

calon debitur dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan 

bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit. 
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d) Collateral  

Collateral merupakan jaminan atau agunan yang diberikan 

oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan 

sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak 

dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, 

maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil 

penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.  

e) Condition Of Economy 

Condition Of Economy merupakan analisis terhadap kondisi 

perekonomian. Bank mempertimbangkan sektor usaha calon 

debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi 

tersebut akan berpengaruh kepada usaha calon debitur di masa 

yang akan datang. 

f) Constraint 

Constraint untuk menilai budaya atau kebiasaan yang tidak 

memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat. 

Masalah constraint ini agak sukar dirumuskan karena tidak ada 

peraturan tertulis mengenai hal tersebut, dan juga tidak dapat selalu 

didefinisikan secara fisik permasalahannya. 

2) Memiliki Kriteria Prinsip 5P 

a) Party (Golongan) 

Bank memcoba melakukan penelitian terhadap beberapa 

golongan yang terdiri dari golongan yang sesuai dengan Character, 
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Capacity, Capital. Bank akan melihat ketiga prinsip tersebut dalam 

mengambil keputusan kredit, karena ketiga prinsip tersebut 

merupakn prinsip minimal yang harus dianalisis oleh bank sebelum 

memutuskan kredit yang diajukan oleh calon debitur. 

b) Purpose (Tujuan) 

Purpose lebih difokuskan terhadap tujuan penggunaan 

kredit yang diajukan oleh calon debitur. Bank akan melihat dan 

melakukan analisis terhadap tujuan kredit tersebut dengan 

mengaitkannya dengan beberapa aspek lainnya. 

c) Payment (Pembayaran Kembali) 

Sebelum memutuskan permohonan kredit calon debitur, 

maka yang perlu dilakukan bank adalah menghitung kembali 

kemampuan calon debitur dengan melakukan estimasi terhadap 

pendapatan dan biaya. Estimasi tersebut dapat digunakan 

untukmengetahui besarnya keuntungan atau sisa dana yang tidak 

terpakai sebagai dana yang akan dibayarkan sebagai angsuran 

kepada bank.  
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d) Profitability (Kemampuan Perusahaan dalam Memperoleh 

Keuntungan) 

Profitability tidak terbatas pada keuntungan calon debitur, 

akan tetapi juga keuntungan yang akan dicapai oleh bank apabila 

kredit tersebut diberikan oleh bank. Bank akan menghitung jumlah 

keuntungan yang dicapai oleh calon debitur dengan adanya kredit 

dari bank dan tanpa adanya kredit dari bank.  

e) Protection (Perlindungan) 

Proteksi merupakan upaya perlindungan yang dilakukan 

bank dalam rangka berjaga-jaga apabila calon debitur tidak dapat 

memenihi kewajibannya. Untu melindungi kredit tersebut maka 

bank meminta jaminan kebendaan kepada calon debitur. 

3. Kredit Bermasalah 

a. Pengertian Kredit Bermasalah 

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi 

pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang 

disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi 

keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada 

kemungkinan berpotensi mengalami kerugian. 
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b. Kriteria Kredit Bermasalah 

Menurut Kasmir (2014) kredit bermasalah dapat digolongkan 

menjadi berikut : 

1) Kurang Lancar 

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang 

lancar apabila memenuhi kriteria berikut ini : 

a) Terdapat tunggakan angsuran pokokdan / atau bunga telah 

melampaui 90 hari 

b) Sering terjadi cerukan 

c)  Frekuensi mutasi rekening relatif rendah 

d)  Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 

90 hari 

e) Tedapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur. 

f) Dokumentasi pinjaman yang lemah. 
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2) Diragukan 

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan 

diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 180 hari. 

b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen 

c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 

d) Terjadi kapitalisasi bunga 

e)  Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian 

pembiayaan maupun pengikatan jaminan. 

3) Macet 

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet 

apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a) Prospek Usaha 

(1) Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami 

penurunan dan sulit untuk pulih kembali. 

(2) Kemungkinan besar kegiatan usaha akan berhenti. 

(3) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang 

menurun. 

(4) Manajemen sangat lemah 

(5) Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur. 

(6) Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi. 

b) Kondisi keuangan 
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(1) Mengalami kerugian yang besar 

(2) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan 

kegiatan usaha 

(3) Usaha debitur tidak dapat dipertahankan 

(4) Rasio utang terhadp modal sangat tinggi 

(5) Kesulitan likuiditas 

(6) Analisa arus kas menunjukan bahwa kreditur tidak mampu 

menutup biaya produksi. 

(7) Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta 

asing dan suku bunga. 

(8) Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional. 

c) Kemampuan membayar 

(1) Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 270 hari. 

(2) Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada 

c. Penyebab Kredit Bermasalah 

1) Faktor Internal yang menyebabkan kredit bermasalah antara lain: 

a) Analisis kurang tepat, hal ini terjadi apabila analisa kredit yang 

dilakukan kurang tepat pada saat melakukan survey lapangan 

sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam 

kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit yang 

diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan sehinggadebitur tidak 

mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan. 
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b) Adanya kebijakan perkreditan yang kurang selektif, kebijakan 

perusahaan tentang target jumlah kredit yang harus terealisasi pada 

kurun waktu tertentu yang mendorong pihak pemutus kredit 

memyetujui permohonan kredit, yang sebenarnya debitur tersebut 

tidak sesuai ketentuan atau tidak memenuhi syarat untuk diberikan 

kredit. Dikarenakan kurang selektif dalam memilih calon debitur 

akan mengakibatan kualitas kredit tidak baik atau dapat 

menyebabkan kredit bermasalah. 

c)  Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan 

nasabah, 

sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. 

Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan. 

d) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit 

debitur. 

2) Faktor Eksternal Bank 

a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah 

a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran 

kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam 

memenuhi kewajibannya. 

b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang 

dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak 

terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 

modal kerja. 
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c) Penyelewengan yang dilakukan debitur dengan menggunakan 

dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. 

Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk 

investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit 

dicairkan, digunakan untuk modal kerja sehingga menimbulkan 

debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. 

b.  Unsur ketidaksengajaan 

a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan 

tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak 

dapat membayar angsuran. 

b) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga 

volume penjualan menurun dan perusahaan rugi. 

c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak 

pada usaha debitur. 

d) Adanya permasalahan keluarga yang menyebabkan debitur tidak 

dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. 

e) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur. 


