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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Peneli Terdahulu 

Dalam penelitian Dwi (2008) yang berjudul “Penerapan Prinsip 6’C 

Dalam Penilaian Debitur Pada BPR Bagil Adyatama Lawang“. Tujuan 

dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana 

kelayakan debitur yang telah diberi kredit. Berdasarkan tujuan penelitian PT 

BPR Bagil Adyatama Lawang layak untuk diberi kredit karena dilihat dari 

6’C sudah memenuhi persyaratan. Alat analisis yang digunakan oleh peneliti 

adalah uji T. Berdasarkan hasil analisis dapat memberi implikasi dalam 

menentukan kualitas calon debitur yang akan diberi kredit dan untuk debitur 

dalam pengajuan kredit terhadap kreditur disesuaikan dengan kemampuan 

untuk membayar kembali pinjamannya atau capacity. 

Dalam penelitian Frengky (2008) yang berjudul “Evaluasi Kelayakan 

Pemberian Kredit Oleh PT BPR Artha Panggung Perkasa Trenggalek“. Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 6’C yang terdiri 

dari character, capacity, capital, collateral, condition of economic, 

compliance. Dari hasil analisis data  bahwa sebagian besar debitur layak 

menerima kredit dari PT BPR Artha Panggung Perkasa Trenggalek. 

Berdasarkan alat tersebut diperoleh bahwa debitur yang layak menerima 

kredit sebesar 80%, sedangkan yang tidak layak menerima kredit sebesar 
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20%. Dari analisis 6’C yang memiliki pengaruh adalah character, karena 

watak dari nasabah menentukan kemauan nasabah untuk memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

Dalam penelitian Allan (2009) yang berjudul “Analisis Kelayakan 

Kredit Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Pada PT. 

Bank JATIM Cabang Mojokerto“. Analisis yang digunakan untuk menilai 

kelayakan calon debitur adalah dengan time series, yaitu mengevaluasi unsur 

laporan keuangan neraca dan laba rugi calon debitur selama periode 2006-

2008. Dari hasil analisis kelayakan tersebut dapat disimpulkan bahwa UD. 

Rindu Makmur cukup layak untuk dibiayai. 

Dalam penelitian Rorik (2009) yang berjudul “Analisis Kelayakan 

Dalam Pemberian Kredit Pada BPR (Studi Kasus Pada PT BPR Bali Catur 

Mandiri Pakis Malang)”. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui 

layak atau tidak adalah faktor analisa kredit 5’C. hasil yang diperoleh dari 

analisis data menunjukkan bahwa 3 calon debitur benar-benar layak diberikan 

pinjaman kredit karena memenuhi semua persyaratan dan kriteria asas 5’C 

sesuai dengan prosedur yang diajukan oleh pihak bank. 

Dalam penelitian Cindy (2011) yang berjudul “Analisis Kelayakan 

Pemberian Kredit Pada Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Pada Mitra 

Binaan PT. Telkom Kandatel Malang)”. Alat analisis yang digunakan untuk 

mengetahui kelayakan untuk mendapatkan pinjaman kredit adalah faktor 

analisa 6’C, 7P, 3R. hasil dari analisis data menunjukkan bahwa ke 3 calon 

debitur mitra benar-benar layak diberikan pinjaman kredit karena memenuhi 

 



9 
 

 
 

semua persyaratan dan kriteria asas 6’C, 7P, 3R serta sesuai dengan prosedur 

yang diajukan oleh pihak PT. Telkom Kandatel Malang. 

B. Tinjauan Teori 

1. BPR 

Menurut Susilo, dkk (2000:51), Bank Perkreditan Rakyat 

didefinisikan oleh Undang–undang No.10 Tahun 1998 sebagai bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan 

Rakyat menurut Malayu (2001: 38) adalah sebagai berikut: 

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

b) Memberikan kredit. 

c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi 

hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 

pemerintah. 

d) Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada 

bank lain. 
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Disamping kegiatan yang dapat dilakukan oleh BPR, terdapat 

juga kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR menurut Susilo, dkk 

(2000:51) adalah sebagai berikut: 

a) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran. 

b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 

c) Melakukan penyertaan modal. 

d) Melakukan usaha perasurasian. 

e) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha. 

Berdasarkan kegiatan usaha dan larangan diatas, maka secara 

umum BPR mempunyai kegiatan yang lebih terbatas dibandingkan 

dengan Bank Umum. Bank Umum dapat menghimpun dana dalam 

bentuk simpanan dari masyarakat berupa giro, deposito, dan tabungan. 

Sedangkan BPR tidak boleh menhimpun dana dalam bentuk giro dan 

tidak boleh ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum dapat 

melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, sedangkan BPR tidak 

diperbolehkan. Bank umum dapat melakukan penyertaan modal pada 

lembaga keuangan dan untuk mengawasi kredit macet, sedangkan BPR 

sama sekali tidak boleh melakukan penyertaan modal modal. Dalam hal 

melakukan usaha perasuransian baik BPR maupun Bank Umum sama-

sama tidak diperbolehkan. 
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2. Kredit 

Pengertian kredit menurut Kasmir (2011:101), kredit dalam 

bahasa latin disebut credere yang artinya percaya. Si pemberi kredit 

percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan akan 

dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Si penerima kredit berarti 

menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk 

membayar kembali pinjaman tersebut. Sebelum kredit diberikan bank 

terlebih dahulu melakukan analisis kredit. Analisis tersebut dilakukan 

bertujuan agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar 

aman. 

a) Unsur-unsur Kredit 

Adapun unsur-unsur dalam pemberian kredit menurut Kasmir 

(2011:103) adalah sebagai berikut: 

a) Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit 

bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di 

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 

tentang kondisi nasabah baik intern maupun ekstern. Hal itu 

dilakukanuntuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah 

terhadap bank.  
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b) Kesepakatan 

Disamping unsur percaya juga mengandung unsur kesepakatan. 

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana 

masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban 

sebelum kredit tersebut dikucurkan. 

c) Jangka Waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, 

janka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah 

disepakati. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat 

diperpanjang sesuai kebutuhan. 

d) Resiko 

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan 

memungkinkan suatu resiko tidak tertagih atau macet. Semakin 

panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar 

resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi 

tanggungan bank, baik resiko yang tidak disengaja ataupun yang 

disengaja oleh nasabah. 

e) Balas Jasa 

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas 

pemberian suatu kredit. Disamping balas jasa dalam bentuk 

bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya 

administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. 
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b) Tujuan dan Fungsi Kredit 

Tujuan pemberian kredit menurut Kasmir (2011:105) adalah 

sebagai berikut: 

1) Mencari keuntungan 

Hasil keuntungan diperoleh dari balas jasa. Keuntungan ini 

penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu 

keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. 

2) Membantu usaha nasabah 

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik 

dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan adanya 

dana tersebut, maka pihak debitur dapat mengembangkan dan 

memperluas usahanya. 

3) Membantu pemerintah 

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan 

menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut: 

- Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah 

dan bank. 

- Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini dengan adanya 

perluasan dan pengembangan usaha, maka dapat mengurangi 

tenaga kerja yang menganggur. 

- Meningkatkan jumlah barang dan jasa, sebagian besar kredit 

yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan 
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jasa yang beredar di masyarakat sehingga masyarakat memiliki 

banyak pilihan. 

- Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk yang 

sebelumnya diimpor tetapi apabila produk tersebut dapat 

diproduksi dalam negeri maka akan menghemat devisa. 

- Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit 

dibiayai untuk keperluan ekspor. 

Fungsi pemberian kredit menurut Kasmir (2011:107) adalah 

sebagai berikut: 

1) Untuk meningkatkan daya guna uang 

Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk 

menghasilkan barang dan jasa oleh si penerima kredit. Kemudian 

juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik 

dana. 

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar 

dari wilayah satu ke wilayah yang lain, sehingga suatu daerah yang 

kekurangan dana dapat memperoleh tambahan dana dengan 

memperoleh kredit. 

3) Untuk meningkatkan daya guna barang 

Kredit yang diberikan dapat digunakan oleh debitur untuk 

mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi barang yang 

bermanfaat. 
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4) Meningkatkan peredaran barang 

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari 

satu wilayah ke wilayah yang lain, sehingga jumlah barang yang 

beredar dapat bertambah. 

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi 

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas 

ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan 

menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. 

6) Meningkatkan kegairahan berusaha 

Dengan memperoleh kredit dapat meningkatkan gairah debitur 

untuk memperluas atau memperbesar usahanya. 

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik 

terutama dalam hal peningkatan pendapatan. 

c) Jenis-jenis Kredit 

Menurut Kasmir (2011:109-112) jenis-jenis kredit adalah 

sebagai berikut: 

1. Dilihat dari segi kegunaan 

a) Kredit Investasi 

Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan 

untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau 

pabrik baru. 
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b) Kredit Modal Kerja 

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam operasional usaha. 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

a) Kredit Produktif 

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi 

atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang 

dan jasa. 

b) Kredit Konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam 

kredit ini tidak ada pertambahan barang atau jasa yang 

dihasilkan, karena memang digunakan atau dipakai oleh 

seseorang atau badan usaha. 

c) Kredit Perdagangan 

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang untuk 

membiayai aktivitas perdagangannya. 

3. Dilihat dari segi jangka waktu 

a) Kredit Jangka Pendek 

Merupaka kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 

tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 
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b) Kredit Jangka Menengah 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara 

1-3 tahun dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi. 

c) Kredit Jangka Panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. 

Kredit ini memiliki jangka waktu diatas 3 atau 5 tahun. Biasanya 

digunakan untuk melakukan investasi jangka panjang. 

4. Dilihat dari segi jaminan 

a) Kredit Dengan Jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, dapat 

berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan 

orang. Setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal 

senilai jaminan tersebut. 

b) Kredit Tanpa Jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau 

orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek 

usaha, character serta loyalitas atau nama baik calon debitur 

selama berhubungan dengan bank atau pihak lain. 

5. Dilihat dari segi sektor usaha 

a) Kredit Pertanian 

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai sektor 

perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa 

jangka pendek atau jangka panjang. 
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b) Kredit Peternakan 

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik 

jangka pendek atau jangka panjang. 

c) Kredit Industri 

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, 

baik itu industri kecil, industri menengah,  atau industri besar. 

d) Kredit Pertambangan 

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis 

biaya yang dibiayai biasanya jangka panjang. 

e) Kredit Pendidikan 

Merupakan kredit yang digunakan untuk membangun sarana dan 

prasarana pendidikan atau dapat berupa kredit untuk mahasiswa. 

f) Kredit Profesi 

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan 

professional seperti dosen, dokter, atau pengacara. 

g) Kredit Perumahan 

Kredit yang membiayai pembangunan atau pembelian 

perumahan dan biasanya jangka panjang. 

d) Analisis Penilaian Kredit 

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai 

cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Penilaian 

tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis 6’C, yaitu: 
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1) Character 

Merupakan sifat atau watak dari nasabah (kejujuran, 

tanggungjawab, integritas, dan konsisten). Sifat atau watak dari 

orang-orang yang akan diberi kredit benar-benar dapat dipercaya, 

tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat 

pribadi. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk 

mengetahui sampai sejauh mana kemauan nasabah untuk 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah 

ditetapkan. 

2) Capacity 

Merupakan kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam 

menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. 

Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai 

sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan secara 

tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. 

3) Capital 

Merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh 

calon nasabah. Semakin besar modal sendiri tentu semakin tinggi 

kesungguhan nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan 

merasa lebih yakin untuk memberikan kredit. Modal yang besar 

akan menunjukkan kemampuan debitur untuk melunasi 

kewajibannya. 
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4) Collateral 

Merupakan kekayaan yang dijanjikan untuk keamanan dalam 

transaksi kredit. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang 

diberikan, karena jika terjadi masalah dalam memenuhi kewajiban 

kredit, maka jaminan tersebut yang akan digunakan untuk 

membayar kredit. 

5) Condition Of Economic 

Merupakan faktor luar (kondisi ekonomi) yang mengontrol 

perusahaan. Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi 

sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-

masing serta prospek usaha dari sektor usaha yang dijalankan. 

6) Compliance 

Merupakan kepatuhan hukum dan undang-undang yang berlaku itu 

sangat penting, hal ini menyangkut atas kepatuhan kreditur dan 

debitur dengan perjanjian yang telah disepakati. 

e) Aspek Penilaian Kredit 

Disamping menggunakan analisis 6’C menurut Rivai at all 

(2007:459-465), penilaian suatu kredit dapat dilakukan dengan 

menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan menilai seluruh 

aspek dikenal dengan studi kelayakan usaha. Penilaian ini biasanya 

digunakan untuk proyek yang bernilai besar dan berjangka panjang. 

Aspek-aspek yang dinilai antara lain meliputi: 
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1) Aspek Yuridis atau Hukum 

Didalam aspek yuridis diberikan beberapa batasan untuk 

memudahkan menganalisis yaitu melakukan penelitian yang 

meliputi legalitas badan usaha, legalitas usaha, legalitas 

permohonan kredit, dan legalitas barang jaminan. 

2) Aspek Pemasaran 

Hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah kemampuan 

perusahaan memasarkan barang/jasa yang dihasilkan baik yang 

sekarang maupun yang direncanakan. Hal yang perlu diperhatikan 

dalam aspek ini adalah sebagai berikut: 

a) Produk atau jasa yang akan dipasarkan. 

b) Penentuan volume atau rencana pemasaran produk. 

c) Mengadakan penilaian tentang kebijakan dan strategi pemasaran 

yang ditempuh nasabah. 

d) Mengadakan penilaian terhadap manajemen pemasaran 

perusahaan nasabah. 

e) Keadaan pemasaran saat ini. 

f) Prospek pemasaran. 

g) Target pemasaran. 

3) Aspek Manajemen dan Organisasi 

Pentingnya penilaian aspek ini di dalam suatu perusahaan 

disebabkan pimpinan dan kepimpinan mempunyai peranan yang 

sangat menentukan maju mundurnya perusahaan. Betapapun 
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besarnya modal yang dimiliki, bila pimpinan tersebut tidak mampu 

mengelolanya maka dalam waktu yang tidak lama perusahaan 

tersebut akan terancam kesulitan atau kebangkrutan. Karena 

pentingnya peranan pimpinan perusahaan, disamping mempunyai 

kedudukan pimpinan harus benar-benar memiliki kualitas yang 

memadai sebagai pimpinan. 

4) Aspek Teknis 

Lingkup aspek ini adalah ketepatan memilih sarana yang akan 

digunakan berpengaruh terhadap kualitas dan biaya produksi 

barang yang akan dihasilkan, pemilihan lokasi yang akan 

digunakan, pengalaman usaha, kapasitas perusahaan serta mesin-

mesin yang digunakan, pemilihan mesin dan peralatan, fasilitas 

pemeliharaan, lay out. 

5) Aspek Keuangan 

Aspek ini di dalam menganalisis minimal harus diarahkan pada 

batasan-batasan posisi keuangan nasabah, kemampuan penyediaan 

dana sendiri oleh nasabah, dan kebutuhan pembiayaan. Di dalam 

analisis aspek ini perlu dibedakan untuk perusahaan yang telah 

lama beroperasi dengan yang baru beroperasi. Sumber data utama 

untuk menganalisis aspek ini adalah Neraca dan Laba-Rugi. 
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6) Aspek Sosial Ekonomi dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) 

Hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah pengaruh 

perusahaan terhadap sosial ekonomi masyarakat setempat pada 

khususnya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: 

 Kemungkinan penyerapan tenaga kerja. 

 Apakah proyek tersebut dapat menumbuhkan kehidupan 

perekonomian masyarakat setempat atau sebaliknya. 

 Apakah proyek tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat 

dan agama masyarakat setempat. 

 Khusus mengenai analisis dampak lingkungan harus 

memerhatikan peraturan atau ketentuan pemerintah yang 

berlaku, apakah telah mempunyai izin AMDAL dari instansi 

yang berwenang. 

f) Penyelesaian Kredit Bermasalah 

Menurut Rivai at all (2007:484-488) ada beberapa cara untuk 

menyelesaikan kredit bermasalah yaitu: 

a. Rescheduling 

Yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan 

persyaratan perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal 

pembayaran kembali kredit atau jangka waktu termasuk jumlah 

besarnya angsuran. Tindakan rescheduling dapat diberikan kepada 

debitur yang masih menunjukkan iktikad baik untuk melunasi 

kewajibannya. Macam-macam bentuk rescheduling antara lain: 
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a) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang 

b) Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga 

c) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau 

tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah 

angsuran 

b. Resconditioning 

Yaitu upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan 

perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit, yang 

tidak terbatas hanya perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu 

kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan 

kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian 

dari kredit menjadi ekuitas perusahaan. Tindakan reconditioning 

dapat diberikan kepada debitur yang masih mempunyai iktikad baik 

untuk melunasi kewajibannya. Macam-macam bentuk 

reconditioning antara lain: 

a) Perubahan tingkat suku bunga 

b) Perubahan tata cara perhitungan bunga 

c) Pemberian keringanan tunggakan bunga 

d) Pemberian keringanan denda (jika ada) 

e) Penambahan jaminan 

c. Restructruring 

Yaitu upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-

syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau 
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melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi 

equity bank, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan 

atau reconditioning. Tindakan ini dapat diberikan kepada debitur 

apabila masih mempunyai iktikad baik untuk melunasi 

kewajibannya, prospek usaha baik, memiliki kesulitan keuangan, 

beban bunga terlalu berat. Macam-macam bentuk restructuring 

antara lain: 

a) Penambahan kredit untuk investasi pada alat-alat produksi 

dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi yang optimal 

atau dalam rangka meningkatkan efisiensi usahanya 

b) Penambahan kredit modal kerja untuk dapat meningkatkan 

usahanya secara optimal 

c) Penambahan kredit untuk investasi dan modal kerja 

d) Mengadakan penjualan aktiva yang tidak produktif untuk 

menambah modal kerja/investasi 

e) Perubahan tingkat suku bunga dan perhitungannya 

f) Perubahan jangka waktu pelunasan pokok dan tunggakan bunga 

g) Perubahan kredit modal kerja menjadi kredit investasi sehingga 

mengubah syarat lainnya seperti jangka waktu, angsuran, tingkat 

bunga, plafon 

h) Perubahan kredit investasi yang digunakan untuk modal kerja 

dijadikan kredit modal kerja 
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Penyelamatan kredit bermasalah dengan restructuring bukan tidak 

mengandung resiko di pihak bank, resikonya antara lain: 

a) Bila terjadi gagal, bank dapat disalahkan bahkan dituntut oleh 

nasabah 

b) Nasabah merasa lega tidak ada tekanan dan bisa mengalihkan 

dana yang ada untuk membayar kewajiban yang lain 

c) Kadang-kadang hanya untuk menghindari masalah 

d) Pengawasan menjadi kurang ketat karena dianggap tidak 

menunggak 

 

C. Kerangka Pikir 

Evaluasi kelayakan pemberian kredit merupakan suatu penilaian 

apakah debitur layak atau tidak untuk menerima pinjaman dari bank. Proses 

keputusan layak atau tidak debitur diberi kredit, dapat dijelaskan dengan 

gambar dibawah ini: 
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Debitur dalam mengajukan permohonan kredit harus memenuhi 

persyaratan atau berkas sebagai permohonan kredit, yang kemudian akan 

diperiksa keabsahannya oleh pihak bank atau kreditur, kemudian akan 

ditentukan mana yang diterima dan yang ditolak. Jika diterima, maka akan 

dilakukan proses analisis dengan menggunakan analisis 6’C. dari hasil 

analisis tersebut, bagi yang diterima akan dievaluasi kembali kelayakannya 

apakah benar-benar layak atau tidak diberi kredit oleh bank. Kemudian baru 

pihak bank mengambil keputusan akan memberikan kredit atau tidak. 

Setelah keputusan layak menerima kredit diberikan oleh pihak bank, maka 

dalam jangka waktu pelunasan pinjaman, debitur dapat digolongkan menjadi 

tiga macam yaitu: lancar jika pembayaran pinjaman tepat waktu, kurang 

lancar jika pembayaran pinjaman pada awal pertama lancar kemudian bulan 

berikutnya dibayar tidak tepat waktu, macet jika debitur selama 6 bulan 

tidak membayar pinjaman sama sekali. 
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