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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Peneliti Terdahulu 

Untuk pedoman dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jurnal 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu tentang 

prosedur pemberian kredit bagi UMKM. 

Menurut Putra dan Purnamawati (2013), yang mengkaji Prosedur 

Pemberian Kredit Usaha Mikro Kedil dan Menengah pada PT. Pegadaian 

Cabang Singaraja. Pada penelitian tersebut, data dikumpulkan dengan metode 

wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan analisis 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian 

kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ditetapkan oleh PT. 

Pegadaian Cabang Singaraja telah dilaksanakan dengan baik mulai dari 

pengajuan permintaan kredit, penyelidikan berkas jaminan, melakukan 

survey, mempelajari berkas-berkas kredit, sampaaai dengan pencairan kredit.  

Menurut Pato (2013), yang mengkaji Analisis Pemberian Kredit 

Mikro pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. Pada Penelitian tersebut, 

penulis menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk 

mengetahui pelaksanaan pemberian kredit secara syariah kepada UMKM. 

Dari penelitian ini, penulis memaparkan sistematis pemberian kredit secara 

syariah serta cara mencegah terjadinya kredit macet. 
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Berdasarkan penelitian ini, penulis menyarankan agar pengawasan terhadap 

kinerja karyawan dalam melayani nasabah serta pengawasan kepada 

penerima kredit lebih aktif agar dapat mengetahui perkembangan usaha 

nasabah sehingga bisa mencegah terjadinya kredit macet. 

Menurut Putra dan Saskara (2013), yang mengkaji Efektivitas dan 

Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pendapatan 

dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota 

Denpasar. Dalam penelitian tersebut, penentuan sampel diperoleh hasil 

perhitungan sebesar 57 orang sampel. Alat analisis yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas adalah analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan 

metode statistik non parametrik Mc Nemar. Dari hasil perhitungan variabel 

input, variabel proses, dan variabel output bahwa tingkat keberhasilan 

program bantuan KUR di Kota Denpasar tergolong berhasil dan efektif. 

Berdasarkan tiga uraian penelitian terdahulu diatas dapat diketahui 

persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan topik yang dibahas 

oleh penulis. Persamaan dari tiga penelitian terdahulu adalah membahas 

tentang pemberian kredit usaha kepada Usaha Mikro Kecil Mengengah yang 

penelitiannya menggunakan analisis deksriptif. Perbedaan yang terdapat 

antara peneliti terdahulu dengan penulis adalah pada tempat dan waktu 

penelitian. Selain itu penelitian terdahulu membahas mengenai efektivitas 

pemberian kredit usaha kepada UMKM, sedangkan penulis menganalisis 

prosedur kredit yang diberikan kepada UMKM. 
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B. Landasan Teori 

1. Prosedur 

a. Pengertian Prosedur 

Menurut Ardiyos (2004:73), Prosedur adalah suatu bagian 

sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut 

beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu 

kegiatan usaha atau transaksi daat terjadi berulangkali dan 

dilaksanakan secara seragam. 

Menurut Nafarin (2004:9) prosedur merupakan suatu urutan-

urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk 

menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.  

Dengan demikian prosedur merupakan tata cara atau urutan 

yang saling berhubungan satu sama lain dan dilakukan secara 

berulang-ulang dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksanaan 

kerja yang seragam. 

b. Karakteristik Prosedur 

Menurut Mulyadi (2001:6) karakteristik prosedur diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.  

2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan 

yang baik dan  menggunakan biaya yang seminimal mungkin.  

3. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana. 
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4. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan 

tanggung jawab.  

5. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan 

hambatan. 

Dengan demikian karakteristik prosedur dapat menunjang 

tercapainya tujuan, menciptakan pengawasan, menunjukkan 

urutan-urutan yang logis serta menunjukkan tidak adanya 

keterlambatan dan hambatan. 

c. Manfaat Prosedur 

Adapun maanfat dari prosedur menurut Mulyadi (2001:6) 

adalah sebagai berikut : 

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah 

kegiatan dimasa yang akan datang 

2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan 

terbatas 

3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus 

dipatuhi oleh seluuh pelaksana. 

4. Membantu dalam usaha menginkatkan produktifitas kerja yang 

lebih efektif dan efisien. 

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam 

pengawasan. 

Dengan demikian prosedur memiliki manfaat untuk 

mempermudah langkah-langkah kegiatan, mengubah pekerjaan 
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yang berulang-ulang menjadi rutin, menjadi petunjuk yang harus 

dipatuhi, membantu meningkatkan produktifitas kerja serta 

mencegah terjadinya penyimpangan. 

2. Kredit 

a. Pengertian Kredit 

Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 kredit 

adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Menurut H. Malayu dan Hasibuan (2013:87), Kredit berasal dari 

kata italia, cradere yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari 

kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman bunganya 

sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya kreditur percaya 

bahwa kredit itu tidak akan macet. 

Menurut Kasmir (2012:81), Kredit dalam bahasa sehari-hari 

diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau 

angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang 

pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran 

sesuai dengan perjanjian. 

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2012:162), Istilah 

kredit berasal dari bahasa yunani credere yang berarti kepercayaan (truth 

atau faith). Oleh karena itu , dasar dari kredit adalah kepercayaan. 
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Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya 

bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan 

sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah 

dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kredit 

adalah penempatan aktiva (dana) yang telah dihimpun oleh bank yang 

disebut kreditur kepada pihak peminjam yang lazim disebut kreditur, 

dengan perjanjian akan mengembalikan sesuai dengan jangka waktu 

tertentu agar mendapat selisih bunga antara bunga dana dan bunga kredit 

b. Tujuan Kredit 

Menurut Kasmir (2008:100) mengemukakan tujuan pemberian 

suatu kredit, yaitu: 

1. Untuk mencari keuntungan.  

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. 

Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank 

sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan 

kepada nasabah. 

2. Untuk meningkatkan usaha nasabah debitur.  

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana 

investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, 

maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas 

usahanya. 
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3. Untuk membantu Pemerintah.  

Bahwa, dengan banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank-bank, 

hal ini berarti dapat meningkatkan pembangunan disegala sektor, 

khususnya disektor ekonomi. 

c. Jenis Kredit 

Menurut Zaini (2014:27), dalam penyaluran kredit, bank memiliki 

berbagai macam produk kredit yang dibagi menjadi dalam beberapa 

jenis, antara lain : 

1. Kredit Konsumer  

Kredit yang diberikan untuk pembelian yang bersifat konsumtif atau 

digunakan sendiri seperti rumah, apartemen, mobil, dll. Berikut 

adalah jenis produk kredit konsumer antara lain : 

a. Kredit kepemilikan rumah  

b. Kredit kepemilikan kendaraan bermotor 

c. Kredit tanpa agunan 

d. Kredit multiguna 

2. Kredit Ritel  

Kredit yang diberikan kepada perorangan ataupun badan 

usaha dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Besarnya 

jumlah kredit yang diberikan kepada ritel bervariasi pada setiap 

bank.  
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3. Kredit Modal Kerja 

Kredit yang diberikan oleh bank untuk membantu kebutuhan 

modal kerja usaha debitur. Kredit tersebut diberikan untuk 

menunjang perputaran usaha.  

4. Kredit Investasi 

Kredit yang diberikan untuk membiayai aktiva tetap yang 

digunakan demi menunjang kegiatan usaha.  

d. Unsur-unsur Kredit 

Menurut Kasmir (2012:114) Unsur-unsur kredit adalah Unsur-

unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah 

kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko dan balas jasa. 

1. Kepercaayaan 

 Kepercayaan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa 

kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang, atau jasa) benar-

benar diterima kembali masa yang akan datang sesuai jangka waktu 

kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang 

melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu, 

sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan 

penyelidikan terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi 

nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan 

penyelidikan tentang kredit pemohon kredit sekarang dan masa lalu, 

untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank. 
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2. Kesepakatan  

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung 

unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit 

kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana 

masingmasing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-

masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit 

dan ditanda tangani kedua belah pihak sebelum kredit diberikan. 

3. Jangka waktu  

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, 

jangka waktu ini mencakup sama pengembalian kredit yang telah 

disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di 

bawah 1 tahun), jangka mnengah (1 sampai 3 tahun), atau jangka 

panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu 

pengambilan angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah 

pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang 

sesuai kebutuhan. 

4. Risiko 

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit 

akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet 

pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, 

maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini 

menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, 

maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam 
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atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan 

lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang 

diperolehnya. 

5. Balas Jasa 

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan 

atas pemberian suatu kredit. Dalam bank konvensional balas jasa 

dikenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk 

bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi 

kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang 

berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi 

hasil. 

e. Prinsip Kredit 

Prinsip kredit dengan metode analisis 5C Kasmir (2008:108) yaitu: 

1. Character 

Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit 

harus dapat dipercaya yang tercermin dari latar belakang nasabah 

baik latar belakang yang bersikap pekerjaan maupun yang bersifat 

pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan 

keluarga, hobi dan sosial standingnya. Character merupakan ukuran 

untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya. Menurut 

Dendawijaya (2005) informasi mengenai calon debitur dapat 

diperoleh dengan cara bekerjasama dengan kalangan perbankan 

maupun kalangan bisnis lainnya. Informasi dari  kalangan perbankan 
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diperoleh melalui surat menyurat atau koresponden antar bank yang 

dikenal dengan bank informasi, termasuk permohonan resmi kepada 

Bank Indonesia (BI) untuk memperoleh informasi tentang calon 

debitur, baik mengenai pribadinya maupun perusahaan atau bisnis 

yang dimiliki. 

2. Capacity 

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar 

kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis 

serta kemampuannya mencari laba. Sehingga akan terlihat 

kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. 

3. Capital 

Penggunaan modal yang efektif dapat dilihat dari laporan 

keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan 

pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan 

ukuran lainnya. Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber 

pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan 

dibiayai oleh bank. 

4. Collateral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang 

bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah 

kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya 

sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan 

dapat dipergunakan secepat mungkin. 
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5. Condition of economic 

Kondisi ekonomi pada masa sekarang dan yang akan datang 

harus dinilai sesuai dengan sektor masing-masing. Prospek usaha 

dari sektor yang dijalankan oleh nasabah juga harus dinilai. Penilaian 

prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek 

yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif 

kecil. 

3. UMKM 

a. Pengertian UMKM 

Terdapat beberapa definisi menengenai Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). Berikut definisi mengenai UMKM menurut 

beberapa instansi:  

1. Definisi UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1:  

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan 

atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha 

mikro.  

b. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan 

anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.  
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c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. 

2. Definisi UMKM menurut Kementrian Koperasi dan UMKM dalam 

Aufar (2014:8): Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI) 

adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling 

banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 

1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan 

entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan 

bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 10.000.000 tidak 

termasuk tanah dan bangunan. 

3. Definisi UMKM menurut Bank Indonesia dalam Aufar (2014:9) : 

Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, 

yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang 

tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti 

koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang 

dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan 

bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan 
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bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 

200.000.000 per tahun, sedangkan usaha menangah, merupakan 

usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang 

dibedakan antara industri manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 

500.000.000) dan non manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 

600.000.000). 

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa UMKM 

adalah usaha milik orang perorangan badan usaha yang bukan 

merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria 

memiliki modal usaha yang memiliki batasanbatasan tertentu. 

b. Fungsi dan Peran UMKM 

UMKM memiliki peran yang sangat besar terhadap 

perekonomian Nasional. Adapun fungsi dan peran UKM diantaranya 

adalah sebagai penyedia barang dan jasa, penyerap tenaga kerja, 

pemerataan pendapatan, nilai tambah bagi produk daerah, peningkatan 

taraf hidup.  

Melihat perannya yang begitu besar maka pembinaan dan 

pengembangan industri kecil bukan saja penting sebagai jalur ke arah 

pemerataan hasil-hasil pembangunan, tetapi juga sebagai unsur pokok 

dari seluruh struktur industri di Indonesia, karena dengan investasi yang 

kecil dapat berproduksi secara efektif dan dapat menyerap banyak tenaga 

kerja. 

 


