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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian (Gunawan, 2014). Mengkaji tentang tinjauan 

mekanisme kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

mekanisme pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini adalah mekanisme yang diterapkan 

dalam prosedur pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk,  telah sesuai dengan konsep 5C, yaitu : character, 

capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Mekansime yang 

dijalankan juga telah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara pihak bank dan debitur. 

Sedangkan penelitian sejenis lainnya dilakukan oleh (Khasanah, 

2013).  Menjelaskan tentang Sistem dan prosedur pemberian kredit modal 

kerja dalam upaya meminimalisir tunggakan kredit pada Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Unit Tanjungrejo Malang. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sistem dan prosedur kredit modal kerja. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini 

menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari Account Officer 

dan Kepala Unit. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini, adalah menganalisis struktur 
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organisasi, sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja, formulir dan 

dokumen yang digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah kurangnya jumlah 

tenaga Account Officer dalam menjalankan tugas kegiatan perkreditan 

dibanding dengan jumlah debitur yang ada, yaitu berjumlah 4 orang. 

Pengisian data calon debitor pada formulir pengajuan pinjaman dilakukan 

oleh Customer Service, berdasarkan informasi yang ada pada berkas-berkas 

yang telah diserahkan oleh calon debitur.   

Berdasarkan dua uraian penelitian terdahulu diatas dapat diketahui 

persamaan dan perbedaan antara peneleti terdahulu dengan topic yang 

dibahas oleh penulis. Persamaan penelitian yang sedang dianalisis penulis 

dengan peneliti sebelumnya yaitu menjelaskan dan mendeskripsikan 

tentang kredit modal kerja serta mekanisme atau prosedur dalam 

mengajukan kredit modal kerja, Perbedaan yang terdapat antara peneliti 

terdahulu dengan penulis, pada peneliti terdahulu meneliti dengan 

menggunakan menggunakan deskriptif kualitatif, sedangkan penulis 

menggunakan deskriptif kuantitatif. 

B. Landasan Teori 

1. Kredit 

a. Pengertian Kredit 

  Dalam undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 (pasal 21 

ayat 11), Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibabkan pihak 
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peminjam untuk melunasi hutangnya setelah waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. Kredit ini, merupakan penyaluran dana yang 

dilakukan oleh bank konvensional kepada nasabah (debitur). 

b. Analisis Kredit 

Menurut (Kuncoro & Suhardjono,2002), analisis kredit adalah 

proses pengolahan informasi dasar yang telah diperoleh menjadi 

informasi yang lengkap. Informasi yang lengkap terdiri dari beberapa 

faktor, diantaranya peluang dan ancaman yang akan mempengaruhi 

usaha serta kelancaran pembayaran kredit. Analisis kredit juga 

dilengkapi dengan evaluasi atas kebutuhan modal yang dibutuhkan. 

Analisis yang digunakan untuk menilai kelayakan calon debitur dalam 

5C antara lain : 

1. Character 

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. 

Mencakup perilaku pemohon sebelum dan selama permohonan kredit 

diajukan. 

2. Capacity 

Analisis capacity yaitu mengukur tingkat kemampuan 

mengembalikan kredit dari usaha yang dibiayai, mencakup kualitas 

manajemen, penilaian atas kualitas produksi, dan penilaian atas kualitas 

pemasaran. 
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3. Capital 

Capital atau modal yaitu mengukur kemampuan pemohon dalam 

menyediakan modal sendiri yang mencakup, besar dan kompososi 

modal, perkembangan laba usaha selama tiga periode sebelumnya, angka 

rasio perbandingan antara utang dengan modal sendiri. 

4. Collateral  

Collateral merupakan jaminan/agunan untuk mengetahui besarnya 

nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman lapis kedua 

bagi bank dalam setiap pemberian kredit apabila kredit yang diberikan 

menjadi bermasalah. 

5. Condition Of Economy 

Condition of economy bertujuan untuk mngetahui kekuatan 

perusahaan atas berubah-ubahnya kondisi makro ekonomi dan 

kemampuan perusahaan mengantisipasinya untuk bisa bertahan dalam 

keadaan yang sulit.  

c. Jenis-jenis kredit 

Menurut (Arthesa &  Handiman,2007), atas dasar tujuan 

penggunaan dananya oleh debitur, kredit dapat dibedakan menjadi 3 

yaitu: 

1. Kredit Modal Kerja (KMK) 

Kredit modal kerja adalah fasilitas kredit yang dipergunakan 

untuk membiayai aktiva lancar dan menggantikan hutang dagang, 

serta membiayai sementara kegiatan operasional sehari-hari 
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perusahaan Ditinjau dari jangka waktunya, kredit modal kerja terdiri 

atas 3 macam, yaitu: 

a. Kredit jangka pendek 

Kredit yang mempunyai jangka waktu hingga satu tahun atau tidak 

lebih dari satu tahun. 

b. Kredit jangka menengah 

Kredit yang mempunyai jangka waktu antara satu hingga tiga 

tahun. 

c. Kredit jangka panjang 

Kredit yang mempunyai jangka waktu lebih dari tiga tahun. 

2. Kredit Investasi 

Kredit investasi adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk 

membantu pembiayaan pemohon dalam memperoleh barang modal 

selain tanah yang tercermin dalam aktiva tetap perusahaan. 

3. Kredit Konsumtif 

Kredit konsumsi adalah kredit yang ditujukan kepada nasabah yang 

memerlukan dana untuk kebutuhan konsumsi nasabah. Seperti 

pembelian rumah, kendaraan dan barang-barang konsumtif lainnya. 

Kredit ini dikenal juga dengan personal loan, karena umumnya 

diberikan ke perorangan untuk memenuhi kebutuhan perorangan. 

4. Kredit Produktif 

Kredit produktif yaitu fasilitas kredit yang hanya sekali pakai yang 

disetujui untuk suatu tujuan atau beberapa tujuan tertentu. 
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d. Penggolongan Kredit 

Menurut (Ismail ,2011), penggolongan kredit terdiri dari 5 jenis 

yaitu: 

1. Lancar 

Kredit lancar merupakan kredit dengan pembayaran tepat waktu, 

perkembangan rekening baik dan tak ada tunggakan serta sesuai 

syarat kredit. 

2. Dalam perhatian khusus 

Kredit dalam perhatian khusus merupakan kredit yang mengalami 

tunggakan pokok/bunga sampai 90 hari. 

3. Kredit kurang lancar 

Kredit kurang lancar merupakan kredit cerukan berulang kali 

khususnya untuk menutupi rugi operasional dan arus kas. 

a. Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami 

penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan 

kurang dari 180 hari. 

b. Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk. 

c. Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank. 

4. Kredit diragukan 

Kredit diragukan merupakan kredit yang mengalami penundaan 

pembayaran pokok atau bunga. 

Yang tergolong kredit diragukan apabila: 
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a. Penundaan pembayaran pokok atau bunga antara 180 hari hingga 

270 hari. 

b. Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin 

memburuk. 

c. Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya. 

5. Kredit macet 

Kredit macet merupakan kredit yang menunggak melampaui 270 

hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet 

tersebut. 

e. Tujuan kredit  

Menurut (Simorangkir ,2000), tujuan kredit yang diberikan oleh 

suatu bank yaitu sebagai berikut: 

1. Turut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan 

pembangunan. 

2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya 

guna menjamin kebutuhan masyarakat. 

3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan 

dapat memperluas usahanya. 

f. Manfaat kredit 

Menurut (Simorangkir,2000), manfaat kredit perbankan dalam 

kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut: 

1. Dapat meningkatkan daya guna uang 

2. Dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang 
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3. Dapat meningkat daya guna dan peredaran barang 

4. Kredit merupakan salah satu alat stabilitas ekonomi 

5. Dapat meningkatkan kegairahan berusaha 

6. Dapat meningkatkan pemerataan pendapatan 

7. Kredit merupakan alat untuk meningkatkan hubungan internasional 

2. Modal Kerja 

a. Pengertian Modal Kerja 

Menurut (Kasmir,2012), modal kerja merupakan modal yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja 

diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancer atau aktiva 

jangka pendek, seperti kas bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, 

dan aktiva lancer. 

Menurut (Sawir ,2005), modal kerja dapat digolongkan menjadi dua, 

yaitu: 

1. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital), modal kerja yang 

harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya 

dengan kata lain modal kerja harus terus menerus diperlukan untuk 

kepentingan usaha. 

2. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) 

Modal keja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan 

keadaan. 
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b. Manfaat modal kerja 

 Menurut (Zaini,2014), manfaat modal kerja antara lain: 

1. Melindungi perusahaan dari akibat dampak negative turunnya nilai 

aktiva lancar, misalnya karena kerugian piutang yang tidak dibayar. 

2. Memberikan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban 

jangka pendek tepat waktu. 

3. Memberikan kemampuan perusahaan untuk dapat membeli barang 

dengan tunai. 

4. Memberikan kemampuan perusahaan untuk memiliki persediaan 

dalam jumlah yang cukup untuk melayani kebutuhan konsumen. 

5. Memberikan kemampuan perusahaan untuk dapat beroperasi dengan 

lebih efisien karena tidak ada kesulitan dalam memperoleh bahan 

baku, jasa, dan lain-lain. 


