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    BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu. 

Penelitian sejenis telah dilakukan oleh Uswatun dengan judul 

“Pengendalian Manajemen Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya 

Meminimalkan Kredit Bermasalah. (Studi Pada PT. Bank Jatim Cabang 

Malang Tahun 2012-2014)”. Tujuan ini adalah untuk mengetahui 

pelaksanaan pengendalian manajemen pemberian kredit modal kerja dalam 

upaya meminima lkan kredit bermasalah  pada PT. Bank Jatim Cabang 

Malang. Dari hasil penelitiannya yang dapat disimpulkan secara singkat 

bahwa pengendalian manajemen pemberian kredit modal kerja dalam upaya 

meminimalkan kredit bermasalah mengamati prosedur pemberian kredit 

yang dimulai dari permohonan proses pengajuan kredit hingga proses 

monitoring dan pengaruh terhadap non perfoming loan atau indikator yang 

menilai kinerja dan kesehaataan kualitas asset.  

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Annisa dengan judul “Sistem 

Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit 

Usaha Kecil Dan Menengah Pada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) 

Kanwil Surabaya” yang mempunyai tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui sistem pengendalian internal pada BNI yang diterapkan dalam 

menunjang efektifitas pemberian kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan secara singkat bahwa sistem 

pengendalian internal yang diterapkan dalam proses pemberian kredit telah 
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memenuhi sebagian besar dari unsur-unsur pengendalian internal. BNI 

memiliki struktur pengendalian internal yang memadai dalam perkreditan 

untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. BNI juga menerapkan 

persyaratan tertentu untuk menjamin keamanan atas kredit usaha rakyat 

tersebut. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa sistem pengendalian internal 

pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kanwil Surabaya telah sesuai dengan 

teori-teori yang ada sehingga dapat mendorong tercapainya pemberian 

kredit yang efektif.  

Penelitian juga dilakukan oleh  Ratna dengan judul “Analisis Sistem 

Dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Mendukung 

Pengendalian Kredit”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan 

prosedur pemberian kredit modal kerja yang diterapkan oleh Koperasi Bank 

Perkreditan Rakyat Ngadirojo dan untuk mengetahui sistem dan prosedur 

pemberian kredit modal kerja tersebut telah mendukung pengendalian kredit 

atau belum. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Fungsi 

Internal Audit pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo belum 

tersedia, sehingga pemeriksaan secara independen belum dapat terlaksana.  

Akan tetapi pada penulisan tugas akhir ini, saya akan melakukan 

penelitian yang berbeda dengan peneliti yang terdahulu dengan judul 

“Pengendalian Kredit Modal Kerja Pada PT. Bank Bukopin Tbk Cabang 

Malang”. Sehingga dari penelitian ini saya berharap dapat mengetahui 

tentang sistem dan prosedur kredit modal kerja dan upaya dan kebijakan 

yang telah dilaksanakan oleh PT. Bank Bukopin Cabang Malang. 



8 
 

    
 

Disamping itu peneliti juga berharap dapat mengetahui perbedaan ataupun 

persamaan peneliti pendahulu tentang pengendalian kredit modal kerja 

usaha kecil menengah. 

 

B. Tinjauan Pustaka. 

1. Kredit. 

a. Pengertian Kredit. 

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. 

Begitu pula dalam bahasa lain kredit berarti “credere” artinya 

percaya. Maksud dari percaya bagi pemberi kredit adalah pemberi 

kredit percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan 

pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima 

kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai 

kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. 

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, 

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamkan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. 

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa 

nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu 

mengadaakan analisis kredit. Analisis kredit mencangkup latar 
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belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang 

diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar 

bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.   

Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat 

membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah 

memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya 

tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam 

menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit ditagih.   

b. Unsur-unsur Kredit 

Penjelasan tersebut dapat diuraikan hal-hal apa saja yang 

terkandung dalam pemberian fasilitas kredit. Menurut Kasmir 

(2014) terdapat unsur-unsur terkandung dalam pemberian fasilitas 

kredit adalah sebagai berikut:  

1) Kepercayaan. 

2) Kesepakatan. 

3) Jangka Waktu. 

4) Risiko. 

5) Balas Jasa.  

c. Tujuan dan Fungsi Kredit. 

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. 

Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank 

tersebut didirikan. Berikut adalah tujuan utama pemberian kredit: 

1) Mencari Keuntungan. 
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2) Membantu Usaha Nasabah. 

3) Membantu Pemerintah. 

Keuntungan bagi pemerintah adalah dengan 

menyebarkan pemberian kredit adaalah sebagai berikut: 

a) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh 

nasabah dan bank.  

b) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit 

pembangunan usaha atau perluasan usaha akan 

membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot 

tenaga kerja yang masih menganggur. 

c) Menigkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa 

sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat 

meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar 

dimasyarakat. 

d) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk 

yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat 

diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada 

jelas akan dapat menghemat devisa negara. 

e) Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit 

yang dibiayai untuk keperluan ekspor. 

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit yang 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

1) Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang. 
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2) Untuk Meningkatkan Peredaran dan lalu Lintas Uang.  

3) Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang. 

4) Meningkatkan Peredaran Barang.  

5) Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi.  

6) Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha. 

7) Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan. 

8) Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional.   

d. Jenis-jenis Kredit. 

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat 

untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis: 

1) Dilihat Dari Segi Kegunaan. 

a) Kredit Investasi. 

Kredit yang digunakan untuk membiayai keperluan 

perluasan usaha atau membangun proyek untuk keperluan 

rehabilitasi. 

b) Kredit Modal Kerja. 

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi 

dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja 

yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji 

pegawai atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses 

produksi perusahaan.  

2) Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit. 

a) Kredit Produktif. 
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b) Kredit Konsumtif. 

c) Kredit Perdagangan.  

3) Dilihat Dari Segi Jangka Waktu. 

a) Kredit Jangka Panjang. 

b) Kredit Jangka Menengah. 

c) Kredit Jangka Panjang. 

4) Dilihat Dari Segi Jaminannya. 

a) Kredit Dengan Jaminan.  

b) Kredit Tanpa Jaminan.  

5) Dilihat Dari Segi Sektor Usaha.  

a) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk 

sektor perkebunan atau pertanian rakyat. 

b) Kredit pertenakan, dalam hal ini untuk jangka pendek 

misalnya pertenakan ayam dan jangka panjang yaitu 

kambing dan sapi.  

c) Kredit industri yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, 

menengah, besar.  

d) Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai 

biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, 

minyak dan timah. 

e) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk 

membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat 

pula berupa kredit untuk para mahasiswa. 
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f) Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti 

dosen, dokter, atau pengacara. 

g) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai 

pembangunan atau pembelian perumahan. 

h) Dan sektor-sektor lainnya.  

e. Jaminan Kredit. 

Untuk melindungi uang yang diberikan dengan kredit dari 

resiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar 

pengamanan. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis 

sebaik mungkin, risiko kredit macet tidak dapat dihindari. Tujuan 

jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik 

yang disengaja maupun yaang tidak disengaja. Lebih dari itu 

jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga 

nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang 

diambilnya.  

Adapun jaminan yang dapat dijadikan kredit oleh calon debitur 

adalah sebagai berikut: 

1) Dengan Jaminan.  

Jaminan benda terwujud, yaitu barang-barang yang dapat 

dijadikan jaminan seperti: 

a) Tanah. 

b) Bangunan. 

c) Kendaraan bermotor. 
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d) Mesin-mesin/ peralatan. 

e) Barang dagangan. 

f) Tanaman/ kebun/ sawah. 

g) Dan lainnya.  

Jaminan benda tidak terwujud yaitu benda-benda yang 

merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti: 

a) Sertifikat saham. 

b) Sertifikat obligasi. 

c) Sertifikat tanah. 

d) Sertifikat deposito. 

e) Rekening tabungan yang dibekukan. 

f) Rekening giro yang dibekukan. 

g) Promes. 

h) Wesel.  

i) Dan surat tagihan lainnya. 

2)  Tanpa Jaminan.   

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit 

yang diberikan bukan dengan jaminan barang tententu. 

Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-

benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit 

tersebut macet sangat kecil.  

f. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit. 
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Menurut Kasmir (2014), Sebelum suatu fasilitas kredit 

diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan 

benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil 

penilaian sebelum kredit disalurkan. Penilaian kredit oleh bank 

dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan 

keyakinan tentang nasabahnya. Seperti melalui penilaian prosedur 

penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. 

Adapun penjelasan untuk analisis 5C kredit adalah sebagai 

berikut:  

1) Character. 

Sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-

orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat 

dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur 

dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar 

belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gayaa 

hidup, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.    

  

2) Capacity. 

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan 

nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat 

kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini 

dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan 

pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga 
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akan terlihat “kemampuannya”  dalam mengembalikan kredit 

yang disalurkan. 

3) Capital. 

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau 

tidak, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) 

dengan melakukan pengukuran seperti segi likuiditas, 

solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Analisis capital 

juga harus menganalisis dari sumber mana modal yang ada 

sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk 

membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri 

dan berapa modal pinjaman.  

4) Collacteral. 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik 

yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya 

melebihi jumlah kredit yang diberikan. Dan juga jaminan harus 

juga diteliti keabsahannya.  

 

5) Condition. 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi 

ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi 

untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek 

bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki 

prospek baik.  
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Kemudian penilaian kredit dengan metode 7P adalah: 

1)  Personality. 

Menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah 

lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Penilaian ini 

mencangkup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah 

dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikan 

2) Party. 

Mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu 

atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas 

serta karakternya.  

3) Purpose.  

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil 

kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.  

4) Prospect. 

Untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang 

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai 

prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu 

fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan 

hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.     

5) Payment. 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah 

mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber 

mana saja dana untuk pengembalian kredit.  
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6) Profitability. 

Untuk menganalisis bagaimana kemapuan nasabah dalam 

mencari laba. Profitability dapat diukur dari periode ke periode 

apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat.   

7) Protection. 

Tujuannya adalah bagaimana cara menjaga agar usaha dan 

jaminan mendapatkan perlindingan. Perlindungan dapat berupa 

barang atau orang atau jaminan asuransi.  

g. Aspek-aspek Penilaian Kredit. 

Menurut Kasmir (2014). Aspek-aspek yang dinilai antara lain 

sebagai berikut: 

1) Aspek Yuridis. 

Yang kita nilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas 

badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang 

mengajukan kredit. Kemudian diteliti keabsahan yaitu seperti: 

a) Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri.  

b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor 

perdagangan.  

c) Tanda Daftar Perusahaan.  

d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

e) Keabsahan surat-surat yang dijaminkan misalnya sertifikat 

tanah dan sertifikat deposito. 

f) Serta dokumen-dokumen yang dianggap penting lainnya. 
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2) Aspek Pemasaran. 

Dalam aspek ini yang kita nilai adalah besar kecilnya 

permintaan terhadap produk yang hasilnya sekarang ini dan 

dimasa yang akan datang, sehingga diketahui prospek 

pemasaran.  

a) Pemasaran produknya minimal tiga bulan yang lalu atau 

tiga tahun yang lalu. 

b) Rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan atau 

tahun yang akan datang. 

c) Pola kekuatan pesaing yang ada. 

d) Prospek produk secara keseluruhan.    

3) Aspek Keuangan. 

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang 

dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan 

tersebut. Dari cash flow tersebut  akan terlihat pendapatan dan 

biaya-biaya sehingga dapat dinilai layak atau tidak usaha 

tersebut. Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya 

mencakup antara lain: 

a)  Rasio likuiditas. 

b) Rasio solvabilitas. 

c) Rasio rentabilitas. 

d) Payback Period. 

e) Net Present Value (NPV). 
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f) Provitability Index (PI). 

g) Internal Rate of Return (IRR).  

h) Break Even Point (BEP). 

4) Aspek Teknis/ Operasi. 

Aspek ini mbembahas masalah yang berkaitan dengan 

produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah 

lokasi, lay out ruangan, dan mesin-mesin termasuk jenis mesin 

yang digunakan. 

5) Aspek Manajemen. 

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber 

daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman 

sumber daya manusianya. 

6) Aspek Sosial Ekonomi. 

Menganalisis dampak yang timbul akibat adanya proyek 

terhadap perekonomian dan sosial  masyarakat secara umum 

seperti: 

a) Meningkatkan ekspor barang  atau sebaliknya mengurangi 

ketergantungan terhadap impor . 

b) Mengurangi penggangguran. 

c) Meningkatkan pendapatan masyarakat. 

d) Tersedianya sarana dan prasarana. 

e) Membuka isolasi daerah tertentu. 

7) Aspek Amdal.   
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Merupakan analisis terhadap lingkungan baik daarat, air 

atau udara, termasuk kesehatan manusia apabila proyek 

tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam 

sehingga proyek yang dibiayai tidak akaan mencemari 

lingkungan sekitar. Pencemaran tersebut antara lain: 

a) Kesehatan manusia terganggu. 

b) Tanah/darat menjadi gersang, erosi. 

c) Air menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau 

rasa dan menyebabkan banjir. 

d) Udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising, dan panas. 

e) Mengubah tatanan adat dan istiadat setempat.  

h. Prosedur Dalam Pemberian kredit. 

Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus 

dilalui sebelum kredit diputuskan untuk diberikan. Tujuannya 

adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suaatu 

permohonan kredit.    

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia 

perbankan, secara umum antara bank yaang satu dengan bank yang 

lain tidak jauh berbeda. Yang terjadi perbedaan mungkin hanya 

terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan 

pertimbangan masing-masing.  

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh 

badan hukum sebagai berikut: 
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1) Mengajukan berkas. 

2) Penyelidikan berkas pinjaman. 

3) Wawancara I 

4) On The Spot. 

5) Wawancara II. 

6) Keputusan kredit. 

7)  Penandatanganan akaad kredit/ perjanjian kredit. 

8) Realisasi kredit. 

9) Penyaluran kredit. 

i. Kualitas Kredit.  

Bagi dunia perbankan kredit merupakan unsur utama untuk 

memperoleh keuntungan. Artinya besarnya laba suatu bank 

sangatlaah dipengaruhi dari jumlah kredit yang disalurkan dalam 

suatu periode. Makin banyak kredit yang disalurkan, maka makin 

besar pula perolehan laba ddari bidang ini. 

Kondisi bank sangatlah dipengaruhi oleh jumlah kredit yang 

disalurkan dalam suatu periode. Artinya, semakin banyak kredit 

yang disalurkan , semkain banyak perolehan laba dari bidang ini. 

Hampir semua bank masih mengandalkan penghasilan utama dari 

jumlah penyaluran kredit (Spread Based). Disamping itu, 

penghasilan atas fee based yang berupa biaya biaya dari jasa bank 

lainnya yang dibebankan ke nasabah.  
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Oleh karena itu, dalam hal melepas kredit agar berkualitas 

pihak perbankan perlu memperhatikan dua unsur: 

1) Tingkat perolehan laba (return), artinya jumlah laba yang akan 

diperoleh atas penyaluran kredit. 

2) Tingkat resiko (risk). Artinya tingkat resiko yang akan dihadapi 

terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari 

kredit yang disalurkan.   

Dalam memenuhi tingkat perolehan. Perbankan harus 

memerhatikan faktor-faktor yaitu: 

1) Tingkat return on assets (ROE). 

2) Return on Equity (ROE).  

3) Timing of Return (waktu perolehan laba). 

4) Future prospek (prospek kedepan/ dimasa yaang akan datang).  

Menurut Kasmir (2014), Tingkat perolehan laba bank juga 

harus mengetahui resiko-resiko yang akan dihadapinya. Risiko ini 

merupakan kondisi dan situasi yang akan dihadapi di masa yang 

akan datangdan sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan laba 

bank. Secara umum jenis-jenis risiko yang mungkin atau bakal 

dihadapi meliputi:   

1) Risiko lingkungan. 

2) Risiko manajemen. 

3) Risiko penyerahan. 
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4) Risiko keuangan.  

Selanjutnya agar kredit yang disalurkan oleh suatu bank 

memiliki kualitas kredit yang baik, maka perlu pula dilakukan 

pemisahan fungsi dalaam organisasi kredit. Pemisahan ini dilakukan 

agar masing-masing fungsi dapat bekerja dengan baik dan 

memperkecilterjadinya penilaian kyang tidak objektif. 

Berikut ini pemisahan fungsi dalam organisasi kredit pada 

umumnya adalah: 

1) Pemasaran kredit. 

2) Analisis kredit. 

3) Taksasi jaminan. 

4) Administrasi kredit.  

5) Audit kredit.  

Tujuan pemisahan fungsi kredit ini tidak lain adalah agar 

pengelolaan suatu permohonan kredit dapat diproses secara benar, 

lengkap, teliti, sempurna sehingga memiliki risiko rendah dan tidak 

menimbulkan masalah. Penilaian dimulai dari pertama sekali 

permohonan diajukan sampai dengan kredit berjalan dan berakhir. 

Dalam memutuskan suatu permohonan kredit yang akan 

diberikan kepada nasabah agar berkualitas, sebaliknya perlu 

dibentuk komite loan kredit (loan commites). Komite ini bertugas 
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memberikan pelayanan hal-hal yang berkaitan dengan kredit  yang 

yang disalurkan. Secara umum tugas komite ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Membuat keputusan dan penilaian kredit baru. 

2) Memastikan kelengkapan dokumen kredit. 

3) Persetujuan perpanjangan kredit. 

4) Perubahan kondisi dan syarat kredit. 

Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Lancar (pas). 

 Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila: 

a) Pembayaran angsuran pokok atau bunga yang tepat 

waktu. 

b) Memiliki mutasi rekening yang aktif. 

c) Bagian dari kredit yang aktif. 

d) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai 

(cash collacteral).  

2) Dalam perhatian khusus. 

Suatu kredit dapat dikatakan dalam perhatian khusus apabila: 
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a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau 

bunga yang belum melampaui 90 hari.  

b) Kadang-kadang terjadi cerukan. 

c) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang 

diperjanjikan. 

d) Mutasi rekening relatif aktif. 

e) Didukung dengan pinjaman baru.  

3) Kurang lancar (substandart). 

Suatu kredit dapat dikatakan kurang lancar apabila: 

a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 

bunga yang telah melampaui 90 hari. 

b) Kadang-kadang terjadi cerukan. 

c) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan 

lebih dari 90 hari. 

d) Frekuensi mutai rekening relatif rendah. 

e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi 

debitur. 

f) Dokumen pinjaman yang lemah.  

4) Diragukan (doubtful). 
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Suatu kredit dapat dikatakan diragukan apabila: 

a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok 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) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian 

kredit maupun pengikatan jaminan. 

5) Macet (loss). 

Suatu kredit dapat dikatakan macet apabila: 

a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau 

bunga yang telah melampaui 270 hari. 

b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. 

c) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat 

dicairkan dengan nilai yang wajar.  

2. Pengendalian Kredit Bank. 

a. Pengertian Pengendalian Kredit Bank. 

Pengendalian kredit mutlak dilaksanakan untuk menghindari 

terjadinya kredit macet dan penyelesaaian kredit macet. 
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Harold Koontz dikutip Hasibuan (2009) mengatakan: control 

is the measurement and correction of the performance of 

subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the 

plants devided to action then accomplished. (Pengendalian adalah 

pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan 

aagar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-

tujuan perusahaan dapat terselenggarakan).  

Pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit 

yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet 

(Hasibuan,2009). Lancar dan produktifnya artinya kredit itu dapat 

ditarik kembali bersamaa bunganya sesuai dengan perjanjian yang 

telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini penting karena jika kredit 

macet berarti kerugian bagi bank bersangkutan. Oleh karena itu, 

penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan 

sistem pengendalian yang baik dan benar. 

Menurut Suhardjono (2003), sistem pengendalian intern yang 

diterapkan tersebut wajib dipantau dan dievaluasi, khususnya yang 

berkaitan dengan penerapan manajemen resiko. Beberapa hal yang 

perlu mendapat perhatian untuk mencapai efektivitas dalam 

penerapan manajemen resiko berkaitan dengaan sistem 

pengendalian intern, antara lain: 
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1) Pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas antara fungsi 

pelaksanaan dan penyelesaian transaksi, pengelolaan risiko, 

pembukuan dan pengawasan.  

2) Prosedur pelaksanaan dokumentasi harus dapat memberikan 

informasi mengenai aktivitas bank bagi manajemen serta 

mampu mendeteksi setiap penyimpangan kebijakan dan 

prosedur yang terjadi. 

3) Prosedur persetujuan aktivitas atau produk baru. 

4) Prosedur audit internal. 

b. Tujuan Pengendalian Kredit. 

1) Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman. 

2) Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak. 

3) Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaiann kredit 

macet atau kredit bermasalah. 

4) Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang 

dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan. 

5) Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan 

mengusahakan agar kesalahan tidak terulang kembali. 

6) Mengetahui posisi presentase collectability credit yang 

disalurkan bank. 
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7) Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis 

kredit bank. 

c. Sistem Pengendalian Kredit. 

1) Internal Control of Credit adalah sistem pengendalian kredit 

yang dilakukaan oleh karyawan bank bersangkutan. 

Cakupannya meliputi pencegahan dan penyelesaian kredit 

macet. 

2) Audit Control of Credit adalah sistem pengendalian atau 

penilaian masalah yang berkaitan dengan pembukuan kredit. 

Jadi pengendalian atas masalah khusus, yaitu tentang kebenaran 

pembukuan kredit bank. 

3) External Control of Credit adalah sistem pengendalian kredit 

yang dilakukan pihak luar, baik oleh Bank Indonesia maupun 

akuntan publik.  

4) Cara-cara pengendalian (pengawasan) dapat dilakukan dengan 

cara pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan 

atau pengawasan kombinasi langsung dan tidak langsung. 

d. Jenis-jenis Pengendalian Kredit. 

1) Preventive Control of Credit adalah pengendalian kredit yang 

dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut 

macet. Preventive Control of Credit dilakukaan dengan cara: 
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a) Penetapan Plafond Kredit adalah batas maksimum kredit 

yang diberikan bank yang dapat dipinjam oleh debitur 

bersangkutan. 

b) Pemantauan debitur adalah kegiatan monitoring 

perkembangan perusahaan debitur setelah diberikan, 

apakah maju atau menurun. Jika perusahaan maju, kredit 

akan lancar. Sebaliknya jika menurun, hendaknya 

penagihan lebih ditingkatkan sebelum kredit tersebut 

macet. 

c) Pembinaan debitur dimaksudkan memberikan penyuluhan 

kepada debitur mengenai manajemen dan administrasi agar 

lebih mampu mengelola perusahaanya. Karena jika 

perusahaan maju maka pembayaran kredit akan lancar. 

2) Repressive control of Credit adalah tindakan pengamanan atau 

penyelesaian kredit macet dengan cara reschedulling, 

reconditioning, restructuring daan liquidation. Tegasnya kredit 

yang telah macet harus diselesaikan dengan cara menyita 

agunan kredit bersangkutan untuk membayar pinjaman debitur. 

e. Kebijakan Pengendalian Resiko Bank. 

Menurut suhardjono (2003) kelangsungan usaha bank sangat 

ditentukan oleh portofolio kredit, karena sebagian aktiva dan 

pendapatan bank bersal dari kredit. Oleh karena itu berbagai 
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kebijakan baik yang dikeluarkan pemerintah, Bank Indonesia, 

maupun intern bank dikeluarkan untuk mengendalikan portofolio 

kredit agar tetap baik. Berikut ini berapa kebijakan pengendalian 

portofolio kredit saat ini : 

1) Kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengendalikan 

risiko kredit dijelaskan pada Undang-undang No. 7 tahun 1992 

tentang perbankan sebagaimana yang telah diubah dalam 

Undang-undang No. 10 tahun 1998. 

2) Rancangan Undang-undang RI tentang perkreditan perbankan 

pada pasal 6 menegaskan bahwa setiap bank wajib menetapkan 

pokok perkreditan sebagai berikut:    

a) Bank akan menempuh prosedur pemberian kredit yang 

sehat, terutama persetujuan, dokementasi dan 

administrasi kredit serta pengawasan kredit.  

b) Setiap pejabat bagian kredit dan anggota komite kredit 

harus mengerti, memahami dan menguasai prosedur atau 

tata cara pemberian kredit yang sehat. 

c) Bank akan melakukan pemantauan, pembinaan dan 

pengawasan yang lebih intensif terhadap kredit yang 

dinilai kurang lancar, diragukan, atau macet oleh petugas 

internal audit bank yang bersangkutan.  
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d) Tata cara penyelesaian jaminan kredit yang dimiliki dan 

dikuasi bank dalam penyelesaian perjanjian kredit 

berdapat kepada peraturan perundangan-perundangan 

yang berlaku.   

f. Kebijakaan dari Bank Indonesia.  

1) SK direksi Bank Indonesia No. 27/ 162/ KEP/DIR tanggal 31 

maret 1995 tentang kewajiban bank umum untuk membuat 

pedoman perkreditan kredit tersebut sekurang-kurangnya 

memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut: 

a) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. 

b) Organisasi dan manajemen perkreditan. 

c) Kebijakan persetujuan pemberian kredit. 

d) Dokumentasi dan administrasi kredit. 

e) Pengawasan kredit. 

f) Penyelesaian kredit bermasalah.  

2) Peraturan bank Indonesia tentang pendoman penerapan 

manajemen risiko diperbankan Indonesia. Penyusunan 

kebijakan penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya 

harus mencangkup: 
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a) Produk-produk perbankan antara lain kredit, surat 

berharga, instrumen derivatif dan instrumen keuangan 

lainnya. 

b) Penerapan risiko yang relevan dalam penerapan 

manajemen risiko kredit, resiko pasar, risiko 

operasional, risiko negara, risiko nama baik, risiko 

hukum.   

c) Penetapan toleransi risiko yang harus berjalan dengan 

rencana strategis permodalan dan kemampuan 

manajemen bank. 

d) Penentuan limit, konsentrasi kredit dan pembentukan 

cadangan kerugian. 

e) Prosedur dan persyaratan dalam melakukan evaluasi 

daan persetujuan jenis produk atau aktivitas baru.   

f) Metode pengukuran yang akan diterapkan. 

g) Penerapan sistem pengendalian internal serta sistem 

informasi manajemen yang memadai. 

3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KRP/DIR 

tanggal 31 Desember 1999 tentang batas minimum pemberian 

kredit  
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4) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR 

tanggal 12 November 1998 tentang penilaian kuaalitas kredit 

berdasarkan tingkat kolektabilitas. 

5) Permodalan. 

g. Kebijakan dari Bank Umum.  

1) Pembuatan pedoman kebijakan perkreditan. 

2) Menetapkan kredit yang dilarang dan dihindari. 

3) Penerapan prinsip kehati-hatian dalaam pemberian kredit. 

4) Penerapan analisis 5C. 

5) Pelaksanaan asuransi. 

6) Pelaksanaan agunan. 

7) Penerapan manajemen resiko kredit. 

8) Penerapan risk cost dalam penetapan suku bunga kredit. 

9) Penerapan pemgendalian internal. 

10) Penerapan konsep penerapan manajemen bank. 

11) Pembentukan organisasi kepatuhan.  

C. UKM ( Usaha Kecil Menengah). 

a. Pengertian UKM.  
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 Di Indonesia pengertian mengenai usaha kecil masih sangat 

beragam. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 yang dimaksud 

usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan 

memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta 

kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, pasal 1 butir 1 

yaitu : 

1)  Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua 

ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat 

usaha. 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 

3) Milik warga negara Indonesia. 

4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki dikuasai, atau berafiliasi baik langsung 

maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. 

5) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi 

(pasal 5).  

Selanjutnya Bank Indonesia dan Departemen Perindustrian 

mendefinisikan mengenai usaha kecil berdasarkan nilai assetnya. Menurut 

kedua lembaga tersebut, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha 

yang mana assetnya tidak termasuk tanah dan bangunan bernilai kurang 
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dari Rp. 600 juta. Adapun Kadin terlebih dahulu membedakan usaha kecil 

menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama, adalah yang bergerak 

dalam bidang perdagangan, pertanian, dan industri. Kelompok yang 

kedua, adalah yang bergerak dalam bidang konstruksi. Menurut Kadin, 

yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal 

kerja kurang dari Rp. 150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp. 

600 juta.  

Sehubungan dengan adanya keragaman dalam batasan tersebut, 

tampaknya perlu untuk diketahui tentang ciri-ciri umum dari usaha kecil. 

Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Mitzerg dan Musselman serta 

Hughes dapat disimpulkan ciri-ciri umum usaha kecil, yaitu : 

1) Kegiatannya cenderung tidak formal dan jarang yang memiliki 

rencana usaha. 

2) Struktur organisasi bersifat sederhana. 

3) Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang 

longgar. 

4) Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan 

pribadi dengan kekayaan perusahaan. 

5) Sistem akuntansi kurang baik, bahkan sukar menekan biaya. 

6) Kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar cenderung 

terbatas. 
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7) Margin keuntungan sangat tipis. 

Berdasarkan pada beberapa ciri tersebut di atas, maka dapat 

diketahui bahwa kelemahan dari usaha kecil selain dipengaruhi oleh faktor 

keterbatasan modal juga tampak pada kelemahan manajerialnya. Hal ini 

terungkap baik pada kelemahan pengorganisasian, perencanaan, 

pemasaran, maupun pada kelemahan akuntansinya. 

b. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah.  

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 

tentang Usaha Kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, kriteria 

usaha kecil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1995 sebagai berikut : 

1) Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan 

memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

2) Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang 

mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan-penjualan 

tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan 

usaha kecil. 

Secara nominal kriteria dalam ketentuan tersebut memberikan batas 

Rp. 200 juta rupiah sebagai pembatas antara jumlah modal pengusaha kecil 

dan pengusaha besar serta menengah. Dalam kenyataannya, praktek 
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industri atau usaha kecil ini ternyata juga muncul dalam aneka tipe yang 

bermacam-macam, diantaranya dari sudut penggunaan tenaga kerja yaitu: 

1) Industri kerajinan rumah tangga (conttage or household industry) 

yang hanya mempekerjakan beberapa tenaga kerja. Untuk di 

Indonesia batasan kategori ini adalah usaha (establishment) yang 

mempekerjakan satu sampai empat tenaga kerja, terutama anggota 

keluarga yang tidak dibayar (unpaid family labour). Industri 

kerajinan rumah tangga ini pada umumnya berorientasi pada pasar 

local dan menggunakan teknologi tradisional. 

2) Industri kecil yang juga berskala kecil, akan tetapi tidak 

mengandalkan diri pada tenaga kerja keluarga. Industri ini 

mempekerjakan tenaga kerja keluarga. Industri ini mempekerjakan 

tenaga kerja yang dibayar upah dan di dalamnya terdapat suatu 

hirarkhi antara para pekerja. 

Sedangkan dari segi teknologinya, usaha kecil dapat di golongkan 

atas usaha kecil yang tradisional serta usaha yang berorientasi pada 

teknologi modern. Penggolongan ini tentunya juga menjadi salah satu 

faktor yang turut menentukan keberhasilan dalam menyerap pola 

hubungan kemitraan pada akhirnya. Berbagai variable independent 

maupun dependent mewarnai usaha kecil ini, tetapi yang pokok bahwa 

dalam kaitannya dengan struktur perekonomian nasional usaha kecil 

merupakan salah satu asset yang harus diperhatikan. Konsep demokrasi 

ekonomi dalam Pancasila tidak membiarkan terjadinya free fight antara 
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yang kuat dengan yang lemah, akan tetapi lebih diarahkan kepada 

keserasian dan saling dukung antar pelaku ekonomi, hal itu menimbulkan 

kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur dan menetapkan  perundang-

undangan menuju : 

1) Menigkatkan kerjasama sesama usaha kecil dalam bentuk koperasi, 

asosiasi dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi 

tawar usaha kecil. 

2) Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan 

persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan 

monopoli yang merugikan usaha kecil. 

3) Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh 

orang perseorangan atau kelompok-kelompok tertentu yang 

merugikan usaha kecil. 

 

c. Fungsi Kredit UKM. 

 Didalam mengembangkan semu jenis usaha tidak mudah terutama 

pada sektor usah kecil dan menengah. Ketidakmampuan dan keterbatasan 

sumber daya manusia terutama dengan finansial (permodalan) merupakan 

tantangan dan persoalaan yang harus dipecahkan. Oleh karena itu berbagai 

upaya dilakukan untuk mencari strategi pemberdayaan usaha kecil dan 

menengah, salah satunya melalui pola kemitraan dan strategi pembiayaan 

pada usaha kecil menengah. 
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Fungsi dari adanya pembiayaan tersebut memegang peran yang 

sangaat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkaan usaha 

terutama kanian tentang usaha kecil dan menengah. Beberapa fungsi 

tersebut antara lain: 

1) Bagi lembaga keuangan.

Kredit merupakan tulang punggung bagi bank. Oleh karena itu 

kualitas kredit akan menentukan kelangsungan hidup bagi bank baik 

disektor apapun dalam penyalurannya. 

2) Bagi pelaku usaha.

a) Membantu dalam mengembangkan usaha yang dijalankan.

b) Tidak menutup kemungkinan dapat menciptakan kemitraan serta

pengarahan guna meningkatkan profesionalitas dalam

membangun usaha.


