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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Penelitian Terdahulu 

Laili (2010) melakukan penelitian pada Bank Danamon Divisi Simpan 

Pinjam Unit Batu dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Dalam 

penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pada penerapan prosedur 

analisa kredit sudah efektif.Hal ini dapat dilihat dari prosedur yang sederhana dan 

tidak berbelit atau memakan waktu yang cukup lama dalam mengambil keputusan 

pemberian kredit dibandingkan dengan bank lain, yang memakan waktu lebih dari 

tiga hari bahkan ada yang menunggu sampai satu minggu untuk nasabah di dalam 

memperoleh dana kredit. 

Selanjutnya Luthfiana (2012) melakukan penelitian pada BPR Jwalita 

Trenggaleka dengan menggunakan teknis analisis deskriptif. Dalam penelitian 

tersebut menyimpulkan input yang digunakan oleh PT. BPR Jwalita sudah cukup 

lengkap baik, dilihat dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan nasabah maupun 

pihak bank sendiri. Dan juga dalam mengatasi masalah transformasi PT. BPR 

Jwalita menggunakan alat-alat atau sistem yang modern dalam memecahkan suatu 

masalah yang mana pihak Bank melakukan pengecekan data nasabah dengan 

melakukan proses BI Checking. 

 Dewi (2012) melakukan penelitian pada BPR Gunung Ringgit Dinoyo 

Malang dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Dalam penelitian 

tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pada penerapan prosedur analisa kredit 
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belum efektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya upaya dalam meningkatkan 

efektivitas atas prosedur pemberian dan pelunasan kredit yang ditetapkan, 

diharapkan didukung oleh keberadaan para karyawan  selalu bekerja sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga prosedur yang ditetapkan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Sari (2015) melakukan penelitian pada KSP Ngantang Kecamatan 

Ngantang dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Dalam penelitian 

tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pada penerapan prosedur analisa kredit 

yang diterapkan Koperasi Ngantang sudah efektif namun yang terjadi dalam 

survey bahwa calon debitur memberikan hambatan pada pemrosesan data 

dikarenakan debitur sering memberikan informasi yang tidak sesuai dengan data-

data, hal tersebut merupakan faktor terjadinya kredit macet pada Koperasi 

“Ngantang”. 

 Hana (2010)  melakukan penelitian pada BPR Karangmalang Seragen 

dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Dalam penelitian tersebut, 

peneliti menyimpulkan bahwa pada penerapan prosedur analisa kredit tidak 

dilakukan pengecekan terhadap agunan. Hal ini menyebabkan masih ada calon 

debitur yang bukan pemilik asli jaminan yang dijaminkan. 

Winarto (2010) melakukan penelitian pada koperasi Harum Desa Kuniran 

Kecamatan Batangan Kabupaten Puti dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif. Dalam penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sistem 

pemberian dan pelunasan kredit pada Koperasi Harum belum efektif. Hal ini 

dikarenakan tidak adanya bagian kredit yang bertanggungjawab terhadap 
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pemberian kredit, sehingga manajer merangkap sebagai bagian kredit. Selain itu 

terdapat dokumen yang belum memiliki nomor urut tercetak dan juga terdapat 

perangkapan dokumen yang memiliki format berbeda. 

Wisnumuti melakukan penelitian pada KSP (KPRI) RSUD Dokter Moh. 

Saleh, Kota Probolinggo dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Dalam 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Sistem Informasi Akuntansi 

Simpan pijam yang ada di KPRI RSUD Dokter Moh. Shaleh sudah berjalan 

dengan baik. Terlihat dari prosedir pemijaman yang sudah dijelaskan dengan 

sangat baik dan efektif, pemisahan fungsi yang jelas pada struktur organisasinya 

mengenai “fungsi pengajuan kredit terpisah dengan fungsi verifikasi kredit dan 

fungsi pengesahan kredit terpisah dengan fungsi pencairan kredit”. 

 

2.2 Landasan Teori 

1. Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Widjayanto (2001:5) sistem informasi akuntansi adalah susunan 

berbagai formulir catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya 

termasuk alat komunikasi, tenaga pelaksananya, dan laporan yang 

terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data 

keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Manajemen pada 

dasarnya membutuhkan informasi tentang: 

a. Jumlah pendapatan dan biaya yang dihasilkan dalam suatu periode 

tertentu. 
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b. Posisi keuangan perusahaan, yang meliputi aktiva, kewajiban dan ekuitas 

pada suatu saat tertentu. 

c. Berbagai informasi manajerial lain yang terinci sebagai pendukung 

informasi sebagai pendapatan, biaya, pendapatan, aktiva, kewajiban, dan 

ekuitas, misalnya seperti,   informasi mengenai penjualan,piutang, 

pembelian, utang dan lainnya. 

d. Informasi lain yang disajikan kepada para stakeholder atau berbagai pihak 

yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti misalnya instansi pajak, 

bank kreditur, pemegang saham, dan lainnya. 

Sistem informasi akuntansi juga berperan sebagai pengaman harta 

kekayaan perusahaan. Dengan adanya unsur-unsur pengendalian atau pengecekan 

dalam sistem akuntansi, berbagai kecurangan, penyimpangan, dan kesalahan, 

dapat dihindarkan atau dilacak sehingga dapat diperbaiki. 

Proses akuntansi di laksanakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab 

terhadap kegiatan akuntansi, dengan dibantu oleh beberapa fasilitas dalam bentuk 

formulir, buku, peralatan, dan metode serta peraturan-peraturan, sehingga 

diperoleh informasi yang sesuai dengan yang diharapkan. Dalam proses penyusun 

informasi itu, seperti juga yang telah disinggung pada bagian terdahulu, dalam 

sistem terkandung unsur-unsur pengendalian yang dapat memantau, melacak, 

mencegah, dan menemukan berbagai kekeliruan dan penyimpangan yang 

mungkin terjadi. 

Menurut Bordnar (2003:29-30) sistem informasi akuntansi adalah 

kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk 
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mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Informasi ini 

dikomunikasikan kepada berbagai pihak pengambil keputusan. Sistem informasi 

akuntansi mewujudkan perubahan ini, baik secara manual ataupun dengan 

bantuan komputer. Sistem informasi akuntansi mengikhtisarkan dan menyaring 

data yang tersedia bagi para pengambil keputusan, dengan memproses data, 

sistem informasi akuntansi mempengaruhi keputusan-keputusan organisasi. 

Menurut Krismaji (2002:4-5) sistem informasi akuntansi adalah sebuah 

sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang 

bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan,dan mengoperasikan bisnis. 

Untuk dapat menghasilkan informasi yang dihasilkan oleh para pembuat 

keputusan, sistem informasi akuntansi harus melaksanakan tugas-tugas sebaai 

berikut: 

a. Mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukkanya ke dalam 

sistem pemroses data transaksi. 

b. Menyimpan data untuk keperluan di masa yang akan mendatang. 

c. Menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi 

laporan atau memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri data 

yang tersimpan di komputer. 

d. Mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi 

yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. 
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2. Subsistem Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Hall (2009,13), Subsistem mengenai SIA: 

a. Sistem Pemrosesan Transaksi 

Sistem pemrosan transaksi (transaction processingsystem-TPS) penting 

untuk keseluruhan fungsi dri system informasi karena: 

1) Mengkonversikan berbagai kegiatan ekonomi ke dalam transaksi 

keuangan. 

2) Mencatat berbagai transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi (jurnal 

dan buku besar). 

3) Mendistribusikan informasi keuangan yang penting untuk personel 

operasional dalam mendukung operasi hariannya. 

Sistem pemrosesan transaksi berhubungan dengan berbagai kegiatan bisnis 

yang sering terjadi. Dalam suatu hari tertentu perusahaan akan memperoleh ribuan 

transaksi. Agar dapat memperolehnya secara efisien, berbagai transaksi yang 

hampir sama akan dikelompokkan menjadi satu ke dalam beberapa siklus 

transaksi. TPS terdiri atas tiga siklus transaksi:siklus pendapatan, siklus 

pengeluaran dan siklus konversi. Tiap siklus menangkap dan memproses berbagai 

transaksi keuangan yang berbeda jenisnya. 

a. Sistem Buku Besar/Pelaporan Keuangan 

Sistem buku besar (general ledger system-GLS) dan sistem pelaporan 

keuangan (financial reporting system-FRS) adalah dua sistem yang erat 

hubungannya satu sama lain. Akan tetapi, karena interdependensi operasional 

keduanya, maka keduanya secara umum dipandang sebagai suatu sistem 
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terintegrasi. Banyaknya input ke bagian GL dari system tersebut berasal dari 

berbagai siklus transaksi. 

b. Sistem Pelaporan Manajemen 

Sistem pelaporan manajemen memberikan informasi keuangan yang 

dibutuhkan untuk mengelola bisnis. Para manajer harus menangani dengan segera 

berbagai masalah bisnis harian, demikian juga perencanaan dan pengendalian 

operasinya. Para manajer membutuhkan informasi yang berbeda untuk berbagai 

jenis keputusan yang harus mereka buat. 

3. Komponen- Komponen Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney dan Steinbart (2006-3) Sistem Informasi Akuntansi 

terdiri dari lima komponen, yaitu sebagai berikut: 

a. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan 

berbagai fungsi. 

b. Prosedur-prosedur,baik manual maupun terotomatisasi, yang dilibatkan 

dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang 

aktivitas-aktivitas organisasi. 

c. Data tentang proses-proses organisasi. 

d. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi. 

Kelima komponen ini secara bersama-sama memungkinkan suatu Sistem 

Informasi Akuntansi memenuhi tiga fungsi pentingnya dalam organisasi yaitu: 

a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh 

aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai 
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aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak 

luar yang berkepentingan dalam meninjau ulang (review) hal-hal yang 

telah terjadi. 

b. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen 

untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 

c. Menyediakan mengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset 

organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data 

tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan andal. 

4. Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

 

 

Unsur-unsur sistem informasi akuntansi menurut Chusing (2007) adalah sebagai 

berikut: 

a. Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan 

selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang 

berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak, dan yang termasuk 

input antara lain: 

1. Sumber Daya Manusia 

Sistem informasi akuntansi membutuhkan sumber daya untuk 

dapat berfungsi. Sumber daya dapat diklasifikasikan sebagai alat, data, 

bahan pendukung, sumber daya manusia dan dana. 

 

OUTPUT PROSES INPUT 
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2. Formulir  

Formulir merupakan unsur pokok yang digunakan untuk mencatat 

semua transaksi yang terjadi. Formulir sering disebut dengan istilah 

dokumen. 

3. Catatan 

Catatan terdiri dari beberapa bagian yaitu sebagai berikut: 

a. Jurnal 

Merupakan catatan akuntansi yang pertama digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasi dan meringkas data keuangan. 

b. Buku besar 

Terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk 

meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya ke 

dalam jurnal. 

b. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi        

dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai,yaitu berupa: 

1) Peralatan  

Peralatan merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang berperan 

dalam mempercepat pengolahan data, meningkatkan ketelitian kalkulasi atau 

perhitungan dan kerapihan bentuk informasi. 

2) Prosedur  

Prosedur merupakan urutan atau langkah-langkah untuk menjalankan 

suatu pekerjaan, tugas atau kegiatan. 
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c. Keluaran (output) 

Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem 

informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan 

sebagainya. 

5. Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit 

Sistem informasi akuntansi sebagimana dikemukakan oleh Bodnar dan 

Hopwood (2006:1) adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan 

yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. 

Dari pengertian sistem informasi akuntansi yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi pemberi kredit merupakan suatu 

sistem informasiuntuk mengatur tata cara pelaporan perkreditan oleh manusia 

dengan peralatan untuk mengubah data menjadi informasi yang bertujuan untuk 

membantu perkembangan usaha perbankan khususnya di bidang perkreditan.   

6. Prosedur Transaksi Pemberian Kredit 

Menurut Firdaus dan Ariyanti(2009:91), tahap-tahap prosedur pemberian 

kredit yaitu: 

a. Persiapan kredit (credit preparation) 

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling 

mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, 

terutama calon debitur baru, biasanya dilakukan melalui wawancara 

atau cara-cara lain. 
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b. Analisis atau penilaian kredit (credit analysis) 

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan 

tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. 

c. Keputusan kredit (credit decision) 

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui 

pemutus kredit, dapat memutuskan permohonan kredit tersebut layak 

untuk diberikan kredit atau tidak. Jika tidak dapat diberikan, maka 

permohonan tersebut harus ditolak melalui surat penolakan, apabila 

permohonan layak untuk diberikan, maka dituangkan dalam surat 

keputusan kredit yang memuat beberapa persyaratan tertentu. 

d. Pelaksanaan dan administrasi kredit (credit realization dan credit 

administration) 

Pada tahap ini kedua belah pihak (bank dan calon debitur) 

menandatangani perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya. 

e. Supervisi kredit dan pembinaan debitur (credit supervision dan follow 

up) 

Supervisi/pengawasan/pengendalian kredit dan pembinaan debitur 

pada dasarnya merupakan upaya pengamanan kredit yang telah 

diberikan oleh bank dengan jalan terus mamantau/memonitor dan 

mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), 

serta memberikan saran/nasihat dan konsultasi agar perusahaan/debitur 

berjalan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit 

akan berjalan dengan baik. 



17 
 

7. Pengertian Kredit 

Menurut Kasmir (2011-101), kredit adalah percaya yang artinya si 

pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan 

pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit 

berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar 

kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk 

meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum 

kreditdiberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit 

mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan 

serta faktor-faktor lain. 

Menurut Suhardjono (2003), pengertian kredit yaitu berasal dari bahasa 

Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Pengertian tesebut 

kemudian dibakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkan Undang-Undang Pokok 

Perbankan No. 14 tahun 1967 bab 1 pasal 1,2 yang merumuskan pengertian kredit 

sebagai berikut: “ kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak dengan 

hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi dengan hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan”.  

Selanjutnya pengertian kredit tersebut disempurnakan lagi dengan 

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang mendefinisikan pengertian 

kredit adalah sebagai berikut :” kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 
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meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bungah”. 

Dari pengertian kredit tersebut terdapat beberapa prinsip dalam pemberian 

suatu kredit,yaitu: 

a. Prinsip kepercayaan adalah adanya suatu penyerahan uang dari 

pemberi kredit kepada peminjam atau penyediaan fasilitas keuangan 

dari pemberi kredit kepada peminjam atau penyerahan tagihan dari 

peminjam kepada pemberi kredit yang menimbulkan tagihan kepada 

pihak lain, dengan harapan bahwa pemberi kredit kan mendapatkan 

bunga sebagai pendapatan dari pemberian kredit. 

b. Prinsip perjanjian adalah bahwa pemberian kredit didasarkan pada 

suatu perjanjian yang saling mempercayai antara kreditur terhadap 

nasabah berdasarkan latar belakang nasabah tersebut. 

Menurut Ismail (2010:93) kredit merupakan penyaluran dana dari pihak 

pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut 

didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna 

dana. Beberapa ahli menerjemahkan bahwa “kredit adalah suatu pemberian 

prestasi yang balas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu waktu di 

hari yang akan datang” (Drs. Amir Rajab Batubara). 

8. Prinsip-Prinsip Perkreditan  

Menurut Kasmir (2011:117-123), untuk dapat melaksanakan kegiatan 

perkreditan secara sehat telah dikenal adanya prinsip 6C dan 7P. 
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a. Character  

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari 

orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. 

Untuk membaca watak atau sifat calon debitur dapat dilihat dari latar 

belakang calon debitur, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan 

maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup dan gaya hidup yang 

dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini 

dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” debitur untuk membayar. 

b. Capacity  

Yang dimaksud capacity di sini yaitu analisis untuk mengetahui 

kemampuan debitur dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat 

kemampuan debitur dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan 

dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam 

mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam 

mengembalikan kredit yang disalurkan. 

c. Capital 

Untuk melihat penggunaan modal efektif atau tidak, dapat dilihat dari 

laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti 

likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. 

d. Condition 

Yang dimaksud dengan condition yaitu situasi dan kondisi politik, 

sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan 

perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu 
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yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari 

perusahaan yang memperoleh kredit. Condition sangat penting untuk 

diketahui apabila kredit tersebut diberikan untuk perusahaan-perusahaan 

yang bergerak di luar negeri sendiri. 

e. Collateral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat 

fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang 

diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, 

sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan 

dapat dipergunakan secepat mungkin. 

f. Constraint  

Yang dimaksud dengan constraint di sini yaitu batasan-batasan atau 

hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan 

bisnis di suatu tempat. Masalah constraint ini agak sukar dirumuskan 

karena ia tidak ada peraturan yang tertulis untuk itu dan masalahnya juga 

tidak dapat selalu diidentifikasikan secara fisik permasalahannya, serta 

lebih banyak menyangkut moral. 

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P 

kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut: 

a. Personality 

Yaitu menilai kreditur dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya 

sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga 
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mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan debitur dalam 

menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya. 

b. Party 

Yaitu mengklasifikasikan debitur ke dalam klasifikasi tertentu atau 

golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. 

Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan 

fasilitas yang berbeda. 

c. Purpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan debitur dalam mengambil kredit, termasuk 

jenis kredit yang diinginkan debitur. Tujuan pengambilan kredit dapat 

bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal 

kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain. 

d. Prospect 

Yaitu untuk menilai usaha kreditur di masa yang akan datang 

menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau 

sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredityang 

dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi 

juga debiturnya. 

e. Payment 

Merupakan ukuran bagaimana debitur mengembalikan kredit yang telah 

diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin 

banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika 

salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya. 
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f. Profitability 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan debitur dalam mencari laba. 

Profitability dapat diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama 

atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan 

diperolehnya. 

g. Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan 

mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-

benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa 

jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. 

Penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan 

dengan menilai seluruh aspek yang ada. Aspek-aspek penilaian kredit yaitu. 

a. Aspek yuridis/hukum 

Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta 

izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai 

dengan akte pendirian perusahaan sehingga data diketahui siapa-siapa pemilik 

dan besarnya modal masing-masing pemilik. 

b. Aspek pemasaran 

Aspek ini yang kita nilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap 

produk yang dihasilkan saat ini dan dimasa yang akan datang, sehingga 

diketahui prospek pemasaran produk tesebut. Yang perlu diteliti dalam aspek 

ini adalah: hasil penjualan atau produksi minimal 3 bulan yang lalu atau 3 

tahun yang lalu, rencana penjualan dan produksi minimal 3bulan atau 3 tahun 
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yang akan datang, peta kekuatan pesaing yang ada, prospek produk secara 

keseluruhan. 

c. Aspek keuangan 

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk 

membayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Disamping itu 

hendaknya dibuat cashflow keuangan perusahaan. 

d. Aspek teknis/operasi 

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi. Lokasi dan 

layout. 

e. Aspek manajemen 

Aspek ini digunakan untuk menialai struktur organisasi perusahaan, 

sumber daya manusia yang dimliki serta latar belakang pengalaman sumber 

daya manusianya. 

f. Aspek sosial ekonomi 

Aspek sosial ekonomi adalah menganalisis dampaknya dampaknya 

tehadap perekonomian dan masyarakat umum. 

g. Aspek amdal 

Amdal atau analisis dampak lingkungan merupakan analisis terhadap 

lingkungan baik darat, air maupun udara, termasuk kesehatan manusia apabila 

proyek tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah 

apabila kredit tersebut disalurkan, maka proyek yang dibiayai akan mengalami 

pencemaran lingkungan disekitarnya. Standar kualitas kredit setiap bank 

berpedoman pada Bank Indonesia. 
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9. Unsur-unsur Kredit  

Menurut Kasmir (2011:103-104), unsur-unsur yang terkandung dalam 

pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut: 

a. Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa 

kredit yang diberikan benar-benar akan diterima kembali di masa yang akan 

datang sesuai dengan jangka waktu. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan 

harus dilakukan penyidikan terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi 

debitur, baik secara intern maupun ekstern. 

b. Kesepakatan 

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara kreditur dan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu 

perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya 

masing-masing. Kesepakatan ini dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani 

kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan. 

c. Jangka Waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki kredit jangka waktu tertentu, jangka 

waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka 

waktu tersebut bisa dalam jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 

sampai 3 tahun), atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan 

batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah 

pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai 

kebutuhan. 



25 
 

d. Resiko 

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan 

memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. 

Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, 

demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi menjadi tanggungan bank, baik 

resiko yang disengaja oleh debitur, maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya 

karena bencana alam atau bangkrutnya usaha debitur sehingga debitur tidak 

mampu melunasi kredit yang diperolehnya. 

10. Tujuan Kredit 

Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit 

tersebut tidak akan terlepas dari misi bank. Adapun tujuan utama pemberian kredit 

menurut (Kasmir,2004) adalah sebagai berikut: 

a. Mencari keuntungan 

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. 

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh 

Bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan 

pada nasabah. 

b. Membantu usaha nasabah 

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasbah yang 

membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal 

kerja. Dengan dana itu maka pihak debitur dapat mengembangkan dan 

memperluas usahanya. 
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c. Membantu Pemerintah 

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak bank, 

maka semakin meningkatkan jumlah kegiatan ekonomi yang akan terjadi. 

Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan 

pembangunan sebagai sektor. 

11. Pengertian Kredit Macet 

Menurut Ismail (2009:218-219), kredit macet bisa di bilang dengan kredit 

bermasalah, kredit macet adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak 

sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepadabank seperti yang 

telah diperjanjikan. (Kuncoro, Mudrajad, dan Suhardjono 2002). Kredit 

bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak 

deterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang 

tidak dapat diterima, Artinya bank  kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang 

berakibat pada penurunan pendapatan secara total. 

12. Faktor Penyebab Kredit Macet 

Beberapa faktor penyebab kredit bermasalah yang berasal dari intern bank 

antara lain: 

a. Analisis yang dilakukan oleh pejabat bank kurang tepat, sehingga tidak 

dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama 

jangka waktu kredit. 

b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dengan 

nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya 

diberikan. 
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c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, 

sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat. 

d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris. 

Direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan 

kredit. 

e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit. 

Beberapa faktor ekstern yang dapat menyebabkan kredit bermasalah 

antara lain: 

a. Debitur dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada 

bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kemauan 

dalam memenuhi kewajibannya. 

b. Debitur melakukan ekspansi, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. 

Hal ini akan berdampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan modal kerja. 

c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit 

tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (Slide Streaming). 

Misalnya dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit investasi, ternyata 

dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan  digunakan untuk modal 

kerja. 

13. Jenis Kredit Sesuai dengan Kolektibilitas 

Menurut Ismail (2009:220)kredit dapat dibedakan sesuai 

dengankolektibilitas/kualitas/penggolongan kredit, yaitu Performing Loan dan 

nonperforming loan. 
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a. Performing Loan merupakan penggolongan kredit atas kualitas kredit 

nasabah yang lancar dan/atau terjadi tunggakan sampai dengan 30 hari. 

Performing loan dibagi menjadi dua yaitu kredit lancar dan kredit dalam 

perhatian khusus. Dalam hal kredit angsuran (Installment Loan) maka 

yang tergolong dalam kredit lancar, kredit yang tidak terdapat tunggakan. 

Setiap jatuh tempo angsuran, debitur dapat membayar pinjaman pokok 

maupun bunga. Kredit dalam perhatian khusus adalah penggolongan kredit 

yang tertunggak baik angsuran, pinjaman pokok, dan pembayaran bunga, 

akan tetapi, tunggakannya sampai dengan 90hari (tidak melebihi 90 hari 

kalender). 

b. Nonperforming loan merupakan kredit yang menunggak melebihi 90 hari. 

Nonperforming loan dibagi menjadi tiga yaitu; kredit kurang lancar, kredit 

diragukan dan kredit macet. Menurut ketentuan Bank Indonesia, kredit 

bermasalah digolongkan menjadi tiga yaitu kredit dengan kualitas kurang 

lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Dalam hal kredit angsuran 

(Installment Loan),maka kredit kurang lancar terjadi bila debitur tidak 

dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau bunga antara 91 hari 

sampai dengan 180 hari. Kredit Diragukan terjadi dalam hal debitur tidak 

dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau pembayaran bunga 

antara 181 hari sampai dengan 270 hari. Kredit macet terjadi bila debitur 

tidak mampu membayar berturut-turut setelah 270 hari. 
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14. Teknik Penyelesaian Kredit Macet 

Menurut Kasmir (2011:128), seperti yang sudah dijelaskan, bahwa 

pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya 

kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung 

oleh bank. Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, 

sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan adalah 

dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi 

kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai 

untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya 

dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. 

Menurut Kasmir (2011:129-131), penyelamatan kredit macet dilakukan 

dengan cara antara lain: 

1. Rescheduling 

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu 

kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam halini debitur diberikan keringanan 

dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya pembayaran 

jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai 

waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya, dan hal itu tentu saja jumlah 

angsuranpun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. 

2. Reconditioning  

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan 

yang ada seperti: 
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a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok. 

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. 

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, 

maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, 

sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasanya. 

c. Penurunan suku bunga.  

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban 

nasabah. Sebagai contoh jika bunga per bulan sebelumnya dibebankan 

20% per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung 

dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga 

akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, 

sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah. 

d. Pembebasan bunga 

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan 

pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit 

tersebut. Akan tetapi nasabah akan tetap mempunyai kewajiban untuk 

membayar pokok pinjamannya sampai lunas. 

3. Restructuring 

Restructuringmerupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara 

menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan 

tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan itu 

meliputi: 
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a. Dengan menambah jumlah kredit 

b. Dengan menambah equity: 

- Dengan menyetor uang tunai 

- Tambahan dari pemilik 

4. Kombinasi 

Kombinasimerupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas. Seorang 

nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara Rescheduling dengan 

Retructuring,misalnya jangka waktu jangka waktu diperpanjang pembayaran 

bunga ditunda atau Reconditioning denganResceduling misalnya jangka waktu 

diperpanjang modal ditambah. 

5. Penyitaan jaminan 

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-

benar sudah tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk 

membayar hutang-hutangnya. 

 

 

 

 




