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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Kustiyorini (2013) yang berjudul “Analisis 

Manajemen Kredit Terhadap Efektifitas Penyaluran Kupedes”. Penulis 

menggunakan metode bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa BRI Unit Plaza telah melakukan manajemen 

kredit sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kinerja BRI dalam penyaluran 

kredit sudah efektif. Meskipun dinilai efektif, namun masih terjadi kredit 

bermasalah pada tahun 2011 sebesar 2,02% yang disebabkan oleh faktor 

debitur, yaitu terjadinya penurunan usaha dan adanya kebutuhan 

mendadak/pribadi.  

Penemuan yang dilakukan oleh Afnas, dkk (2015) berjudul “Peranan 

Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit dalam Menunjang Efektivitas 

Proses Pemberian Kredit”. Penelitian ini diperoleh dari kuisioner dan 

beberapa observarsi serta wawancara langsung dengan pihak terkait. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern 

pemberian kredit berpengaruh terhadap pemberian kredit dalam menunjang 

efektivitas proses pemberian kredit sebesar 58% yang menerangkan bahwa 

selain system pengendalian intern pemberian kredit masih ada faktor lain 

yang juga memberikan peranan dalam menunjang efektivitas proses 

pemberian kredit (sekitar 42%).  
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Kajian yang dilakukan oleh Lastina dan Budhi (2018) yang diberi judul 

“Efektifitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat PT. BRI (PERSERO) Unit 

Blahkuh Terhadap Produktivitas UKM Dan Pendapatan UKM Penerima 

KUR Di Kecamatan Abiansemal”. Alat Analisis yang digunakan adalah 

analisis SEM Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian pertama 

menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran KUR Bank BRI Unit Blahkiuh 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas UKM di 

Kecamatan Abiansemal. Sementara itu, hasil yang kedua yaitu produktivitas 

UKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UKM di 

Kecamatan Abiansemal. Dan hasil penelitian yang ketiga efektifitas 

penyaluran KUR Bank BRI Unit Blahkiuh berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan UKM melalui produktivitas UKM di kecamatan 

Abiansemal. 

 Dari uraian di atas persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang 

terletak pada topik pembahasannya yaitu mengenai Efektivitas. Sedangkan 

perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah mengenai obyeknya, 

penelitian tersebut mengenai penyaluran kupedes, proses pemberian kredit 

dan penyaluran KUR. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Bank 

a. Pengertian Bank 

Menurut Untung (2000:13) Bank merupakan suatu lembaga atau 

orang pribadi yang mengatur perusahaan dalam memberikan dan 



7 
 

 
 

menerima uang dari dan kepada perusahaan dalam menerima dan 

memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. 

b. Fungsi Bank 

Bank adalah lembaga keuangan yang berguna untuk menyalurkan 

dana kepada masyarakat, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa 

perbankan, dan juga menghimpun dana dari masyarakat (Ismail, 2011:4). 

2. Kredit 

a. Pengertian Kredit 

Muljono (2001:9) Kredit mempunyai arti 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 dalam praktik sehari-hari pengertian ini 

selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain: 

Sedangkan pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di 

Indonesia, pengertian kredit ini telah dirumuskan dalam Bab 1, pasal 1 

ayat 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang 

merumuskan sebagai berikut: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, 

imbalan atau pembagian hasil keuntungan”. 
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b. Unsur-unsur Kredit 

Unsur-unsur kredit yang ditulis oleh Ismail (2011:94) sebagai berikut, 

yaitu: 

1) Kreditor 

Pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan 

pinjaman berupa uang. Pihak yang menjadi kreditor basanya 

perusahaan atau instansi ataupun perorangan.  

2) Debitur 

Pihak yang membutuhkan dana atau pihak peminjam dana. 

3) Kepercayaan (Trust) 

Bank memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima 

pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya 

untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu 

yang diperjanjikan.  

4) Perjanjian 

Suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank 

(kreditur) dengan pihak peminjam (debitur). 

5) Risiko 

Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas 

penyaluran kepada debitur. 

6) Jangka Waktu 

Lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar 

pinjamannya kreditur. 
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7) Balas Jasa 

Imbalan tersebut bunga, sementara di dalam bank syariah terdapat 

beberapa macam imbalan tergantung pada akadnya. 

c. Jenis kredit 

Jenis kredit yang diutarakan oleh Ismail (2011:99) dibedakan menjadi 

beberapa jenis antara lain: 

1) Kredit Dilihat dari Tujuan Penggunaan 

Dilihat dari tujuan penggunaan kredit, dibagi menjadi 3 yaitu kredit 

investasi, kredit modal kerja, dan komsutif. Perbedaan dari ketiga 

kredit tersebut disebabkan karena tujuan penggunaannya. 

Perbedaannya berpengaruh pada cara angsuran dan jangka waktunya. 

2) Kredit Dilihat dari Jangka Waktunya 

Sesuai dengan jangka waktunya kredit dibagi menjadi 3 yaitu kredit 

jangka pendek, menengah, dan panjang. 

3) Kredit Dilihat dari Cara Penarikannya 

Kredit dilihat dari cara penarikan, maupun pembayaran kembali 

dibagi menjadi 3 jenis yaitu kredit sekaligus, bertahap, rekening 

Koran. 

4) Kredit Dilihat dari Sektor Usaha 

Dilihat dari sektor usahanya, kredit dapat dibagi menjadi sektor 

industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, peternakan, 

perkebunan, sektor jasa, dan sektor perumahan. 
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5) Kredit Dilihat dari Segi Jaminan  

Dilihat dari segi jaminan, kredit ini dibagi menjadi menjadi 2 yaitu 

kredit dengan jaminan (Scured Loan), dan kredit tanpa jaminan 

(Unsecured Loan)  

6) Kredit Dilihat dari Jumlahnya 

Jenis kredit ini terdiri dari kredit UMKM (usaha mikro kecil 

menengah), kredit UKM (usaha kecil dan menengah), kredit 

korporasi. Biasanya kredit ini dilihat berapa jumlah yang dibutuhkan 

debitur. 

d. Prinsip-prinsip Kredit 

Prinsip dasar pemberian kredit ada 5 menurut Ismail (2011:112), yaitu: 

1) Caracter 

Caracter menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank 

perlu analisis terhadap karakter calon debitur, tujuannya adalah untuk 

menegetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk 

memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas. 

2) Capacity 

Analisis terhadap capacity ini ditunjukan untuk melihat kemampuan 

calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu 

kredit. Kemampuan kuangan debitur sangat penting karena merupakan 

sumber utama pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank. 

3) Capital 

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu 

dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah 
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modal yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang 

diikut sertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur.  

4) Collateral 

Collateral merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon 

debitur atas kredityang 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. 

5) Condition Of Economy 

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi 

perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon 

debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi 

tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur dimasa yang akan 

datang. 

e. Faktor-Faktor Perencanaan Kredit 

Ada beberapa faktor perencanaan kredit menurut Muljono (2001), yaitu: 

1) Kegiatan ekonomi secara makro 

2) Pasar modal yang bisa menampung kredit (dana) yang ditawarkan 

kepada masyarakat. 

3) Kemampuan organisasi dan manajemen bank 

4) Kemampuan bank dalam memperoleh sumber-sumber dana dengan 

biaya yang rasional 

5) Situasi sosial politik suatu negara 

6) Peraturan-peraturan moneter yang berlaku 
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7) Berbagai macam subsitusi dari sumber dana yang dipasarkan 

masyarakat. 

8) Mekanisme dan sarana pemasaran dana yang ada di dalam 

masyarakat. 

9) Dan lain-lain. 

f. Manfaat Perkreditan 

Manfaat perkreditan menurut Muljono (2001) dibagi sebagai berikut, 

yaitu: 

1) Manfaat Perkreditan Ditinjau dari Sudut Kepentingan Debitur 

Seperti telah diketahui setiap jenis usaha akan memerlukan berbagai 

faktor produksi antara lain: 

 Man yang berati tenaga kerja 

 Method yang berarti bahan baku, bahan penolon, dan seterusnya 

 Material yang beratti teknologi, sistem prosedur kerja 

perangkat lunak/software lainnya dan seterunya  

 Machine yang berarti peralatan-peralatan, mesin-mesin, perangkat 

keras (hardware) lainnya dan seterusnya. 

 Money yang berarti modal/dana untuk mebiayai usahanya 

 Management yang berarti keperluan adanya organisasi dan sarana 

lainnya untuk pengelolaan suatu usaha dan seterusnya. 

 Market yang berarti suatu pasar yang dapat menampung hasil 

produknya dan seterusnya. 
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2) Manfaat Perkreditan Ditinjau dari Sudut Kepentingan Perbankan 

Salah satu kegiatan dari perbankan yaitu menerima/mengumpulkan 

dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk, kemudian disalurkan 

kembali ke masyarakat dalam berbagai bentuk perkreditan. Dalam 

melaksanakan fungsinya sebagai perantara keuangan ini (Financial 

Intermidiary) bank akan memperoleh berbagai manfaat antara lain : 

a) Memperoleh pendapatan bunga kredit yaitu selisih antara bunga 

kredit yang diterimanya dari para debitur, dikurangi dengan biaya 

untuk memperoleh dana dari masyarakat dan dikurangi lagi dengan 

biaya-biaya untuk overhead dalam mengelola kredit tersebut. 

b) Untuk menjaga solvabilitas usahanya. 

Seperti telah dimaklumi bahwa struktur sumber-sumber dana dari 

perbankan sebagian besar adalah bersumber dari deposant, para 

girant dan dari para nasabahnya yang lain. 

c) Dengan demikian kredit akan membantu memasarkan jasa-jasa 

perbankan lainnya. 

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya seorang pengusahaakan 

memerlukan berbagai jenis kebutuhan akan jasa-jasa di bidang 

keuangan dengan aneka rupa yang sangat banyak. 

d) Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan 

usahanya. 

Pemberian kredit dalam rangka mempertahankan dan 

mengembangkan usaha suatu bank, mempunyai peranan yang 
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penting mengingat perkreditan merupakan kegiatan perbankan 

yang paling besar proposinya. 

e) Pemberian kredit untuk merebut pasar dalam industri perbankan. 

Berhubung saat ini keseimbangan antara penawaran dana dan 

permintaan dana masih belum ada keseimbangan yang baik, maka 

fasilitas kredit sering digunakan oleh bank sebagai perangsang 

dalam merebut nasabah bank lain dengan pemberian kredit yang 

lebih besar jumlahnya dan dengan suku bunga yang lebih rendah.  

f) Dengan pemberian kredit kredit akan memungkinkan perbankan 

untuk mendidik para stafnya untuk mengenal kegiatan-kegiatan 

industri yang lain secara mendetail.  

3) Manfaat Perkreditan Ditinjau dari Sudut Kepentingan Pemerintah 

a) Perkreditan dapat digunakan sebagai alat untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk 

pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu. 

Pertumbuhan ekonomi ini dapat dibentuk melalui mekanisme 

penambahan kapasitas produksi yang baru sama sekali apabila 

sebelumnya belum ada, atau penggantian kapasitas yang sudah 

ketinggalan zaman dengan suatu kapasitas yang baru dengan 

teknologi yang modern, ataupun dalam bentuk peningkatan 

kapasitas dari fasilitas produktif yang telah tersedia. 

b) Sebagai alat untuk menegendalikan kegiatan moneter. 

Pemberian kredit yang berlebih-lebihan dari suatu sistem 

perbankan akan bersifat “inflator”, hal ini mudah untuk dimengerti 
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karena dengan adanya pemberian kredit akan menaikkan tingkat 

likuiditas dari anggota suatu sistem perekonomian, terutama 

pemberian kredit yang diajukan untuk keperluan-keperluan 

konsumtif darirumah tangga maupun untuk membelanjai defisit 

dari suatu anggaran pendapatan dan belanja negara. 

c) Perkreditan sebagai alat untuk menciptakan lapangan 

usaha/kegiatan. Seperti telah diuraikan dimuka bahwa salah satu 

faktor produksi yang diperlukan bagi suatu usaha adalah 

dana/modal. Tetapi ternyata dengan tersedianya dana/modal yang 

mecukupi hampir semua faktor-faktor produksi yang lain dapat 

dibelinya juga. 

4) Manfaat Perkreditan Ditinjau dari Kepentingan Masyarakat Luas 

a) Kelancaran dari proses perkreditan diharapkan akan diperoleh 

adanya pertumbuhan ekonomi yang bagus dan membuka lapangan 

usaha lapangan kerja baru, sehingga akan menimbulkan kenaikan 

tingkat pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. 

b) Beberapa golongan profesional seperti konsultan, akuntan publik, 

notaries, assests appraisal dan lain-lain akan menikmati manfaat 

dalam proses pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya, 

karena ikut pula terlibat didalamnya. 

c) Masyarakat pengusaha akan sangat berkepentingan untuk 

memperoleh faktor-faktor produksi dengan cara/prosedur yang 

mudah cepat serta dengan biaya yang relatif murah. 
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d) Para pengelola pasar modal maka kebijaksanaan perkreditan 

terutama kebijakan tentang suku bunga kredit akan sangat 

bermanfaat dalam penyusunan perencanaan kegiatannya karena 

merupakan produk substitusi satu sama lainnya. 

e) Para supplier bahan baku/barang jadi untuk para relasi usahanya 

akan merasa lebih terjamin pembayarannya karena bank 

menyediakan “non cash loan” yang berupa “bank garansi”, “Letter 

of Credit” dan lain-lain. 

f) Semakin banyaknya perusahaan dan proyek yang dibuka karena 

memperoleh fasilitas kredit sudah tentu akan menyerap banyak 

tenaga kerja baru. Oleh karena itu secara tidak langsung adanya 

fasilitas kredit kepada masyarakat pengusaha/masyarakat luas 

tersebut akan sangat bermanfaat di dalam pengembangan 

sumberdaya manusia. 

g. Kolektabilitas Kredit  

Menurut Ismail (2011:122) Kolektabilitas kredit dijadikan menjadi 

dua golongan, yaitu kredit performing dan non-performing. Kredit 

performing disebut juga dengan kredit yang tidak bermasalah dibedakan 

menjadi dua kategori, yaitu : 

1) Kredit dengan kualitas lancar 

Kredit yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan, 

baik tunggakan pokok dan bunga. Debitur melakukan pembayaran 

angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit. 
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2) Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus 

Kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat 

tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong 

dalam kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan 

angsuran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari. 

Non-performing loans atau kredit bermasalah merupakan kredit yang 

mengalami kendala dalam   pembayaran angsuran baik pokok maupun 

bunga. Non-performing loans terdiri atas:  

1) Kredit kurang lancar 

Merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran angsuran 

baik pokok dan bunga pada jangka wakyu 3 bulan hingga 6 bulan, 

pada kolektabilitas ini terdapat hubungan yang kurang baik antara 

debitur dan kreditur serta debitur menyampaikan infofrmasi yang 

tidak akurat. 

2) Kredit diragukan 

Kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau 

bunga. Penunggakan pembayaran pokok dan bungan < 3 bulan hingga 

> dari 9 bulan. Selain itu juga informasi keuangan sudah tidak dapat di 

percaya. 

3) Kredit macet 

Kredit yang mununggak melampui 9 bulan atau lebih. Bank akan 

mengalami kerugian atas kredit macet tersebut. 
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3. Kredit Briguna 

Kredit Briguna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/ debitur 

dengan pembayaran berasal dari sumber penghasilan tetap fixed income (gaji 

atau uang pensiun). Kredit ini dapat digunakan untuk pembiayaan keperluan 

produktif dan non produktif misalnya : pembelian barang 

bergerak/tidakbergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah/ sekolah, 

pengobatan, pernikahan, dan lain-lain. Kredit Briguna dibagi menjadi 3 yaitu: 

a. Kredit Briguna Karya 

Kredit Briguna Karya adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/ 

debitur dengan sumber pepembayaran (repayment) berasal dari sumber 

penghasilan tetap atau fixed income (gaji). Kredit ini di khusukan hanya 

untuk pegawai tetap dan pegawai yang memiliki penghasilan tetap setiap 

bulannya. Berlaku untuk instansi pemerintahan dan perusahaan swasta 

b. Kredit Briguna Purna 

Kredit Briguna Purna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/ 

debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber 

penghasilan tetap atau fixed income (uang pensiun). Kredit ini diberikan 

kepada seseorang yang memliki penghasilan setiap bulannya dari hasil 

pensiun suami maupun istri. Berlaku untuk taspen dan asabri. 

c. Kredit Briguna Umum 

Kredit Briguna Umum adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/ 

debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber 

penghasilan tetap atau fixed income (gaji) dengan jangka waktu sejak 

pegawai aktif sampai dengan masa pensiunan. 
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4. Realisasi

Didalam kamus bahasa Indonesia realisasi berarti proses menjadikan 

perwujudan; pelaksanaan yang nyata; perwujudan. Sedangkan dalam bahasa 

Indonesia lengkap dijelaskan bahwa realisasi berarti membuktikan konsep 

pemikiran menjadi kenyataan (tidak hanya atas dasar  teoritis). 


	TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

