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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Bank 

 

1. Pengertian Bank  

Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 10 

Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Darmawi (2012:1) mendefinisikan bank adalah salah satu badan 

usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat banyak. 

Menurut Sudirman (2013:9) bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kembali dana yang terkumpul tersebut ke masyarakat 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

Sedangkan menurut Rivai (2013:1) bank sebagai badan usaha 

yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan 

kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan 

serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
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Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bank 

adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke 

masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya serta 

menyediakan jasa-jasa lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. 

2. Jenis – Jenis Bank 

Menurut Kasmir (2010:35), jenis bank dapat dilihat dari segi 

fungsi, segi kepemilikan, segi status, dan dari segi menentukan harga. 

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi serta 

kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada 

luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun 

jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan 

dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. 

Perbedaan lainnya dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani 

apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu 

(kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya menentukan 

harga jual dan harga beli. 

Adapun jenis perbankan menurut Kasmir (2010:35) ditinjau dari 

berbagai segi antara lain: 

a. Dilihat dari Segi Fungsinya 

1) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang 
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dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti 

dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula 

dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. 

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. Disini kegiatan BPR jauh lebih sempit 

dibandingkan dengan kegiatan bank umum. 

b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

1) Bank Milik Pemerintah 

Bank dimana baik akte pendirian maupun modalnya 

dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini 

dimiliki oleh pemerintah pula. 

2) Bank Milik Swasta Nasional 

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki 

oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh 

swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk 

keuntungan swasta pula. 

3) Bank Milik Koperasi 

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh 

perusahaan yang berbadan hukum koperasi. 
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4) Bank Milik Asing 

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada 

diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. 

Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. 

5) Bank Milik Campuran 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak 

asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahammya secara 

mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. 

c. Dilihat dari Segi Status 

1) Bank Devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke 

luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing 

secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso ke 

luar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran 

Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk 

menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. 

2) Bank Non Devisa 

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak 

dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.  

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 

1) Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional 
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Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga 

kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip 

konvensional menggunakan dua metode: 

a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk 

simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. 

Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) 

juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. 

Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. 

b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan 

atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau 

persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal 

dengan istilah fee based. 

2) Bank Berdasarkan Prinsip Syariah 

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan 

perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak 

lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau 

kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau 

mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah 

adalah sebagai berikut: 

a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). 

b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musharakah). 
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c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah). 

d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa 

pilihan (ijarah). 

3. Fungsi Bank 

Menurut Rindjin (2000:14) fungsi bank pada umumnya adalah 

menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat, memberikan 

kredit baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun 

berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru, 

memberikan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran 

uang. 

Menurut Mukhlis (2015:3) fungsi utama bank adalah 

menjembatani (intermediary) antara pihak yang kelebihan dana dan 

pihak yang kekurangan dana. Dalam menjalankan fungsi ini bank akan 

memiliki peran penting dalam mendorong kegiatan ekonomi. 

Menurut Budisantoso (2014: 9) bank memiliki tiga fungsi. 

Adapun tiga fungsi bank tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Agent of Trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), 

baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. 

Masyarakat akan mau menitipkan uangnya apabila dilandasi dengan 

kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak 

disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank 
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tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan 

tersebut akan dapat ditarik kembali. Pihak bank sendiri dalam 

menyalurkan dananya pada masyarakat juga dilandasi dengan 

kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan 

menyalahgunakan pinjamannya, debitur dapat mengelola dana 

pinjaman dengan baik dan debitur mampu membayar pada saat jatuh 

tempo.  

b. Agent of Development 

Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana 

sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor 

riil. Kegiatan bank tersebut memungkinan masyarakat melakukan 

kegiatan investasi, distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan 

jasa. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini 

tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu 

masyarakat. 

c. Agent of Service 

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan 

penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa kepada 

masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan 

kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara 

lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, 

pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. 
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B. Kredit 

 

1. Pengertian Kredit 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga.  

Menurut Untung (2000:1) kredit yaitu meminjamkan uang (atau 

penundaan pembayaran). Apabila orang mengatakan membeli secara 

kredit maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada 

saat itu juga. 

Bastian dan Suhardjono (2006:247) mendefinisikan kredit yang 

diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. 

Menurut Ismail (2011:93) 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. Artinya pihak yang 
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memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa 

kredit yang diberikan pasti akan terbayar. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit 

merupakan penyaluran dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara pihak bank dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga. 

2. Jenis – Jenis Kredit 

Menurut Hasibuan (2001:88) jenis kredit dibedakan menjadi 

beberapa jenis antara lain: 

a. Kredit Berdasarkan Tujuan/Kegunaannya 

Berdasarkan tujuan/kegunaannya kredit dibagi menjadi tiga, 

yaitu sebagai berikut:  

1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk 

kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah 

atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya. 

2) Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang akan dipergunakan untuk 

menambah modal usaha debitur. 

3) Kredit Investasi, yaitu kredit yang dipergunakan untuk investasi 

produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu 

yang relatif lama. 
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b. Kredit Berdasarkan Jangka Waktu 

Jenis kredit berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi tiga, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya paling 

lama satu tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan 

modal kerja. 

2) Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya 

antara satu sampai tiga tahun. Kredit ini biasanya diberikan 

untuk tiga jenis kredit yaitu kredit modal kerja, investasi, dan 

kredit konsumtif. 

3) Kredit Jangka Panjang 

Yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Kredit 

ini biasanya diberikan untuk kredit investasi. 

c. Kredit Berdasarkan Macamnya 

Jenis kredit berdasarkan macamnya dibagi menjadi tiga yaitu 

sebagai berikut: 

1) Kredit Askep, yaitu kredit yang diberikan bank yang pada 

hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak 

plafond kredit. 

2) Kredit Penjual, yaitu kredit yang diberikan penjual kepada 

pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian. 
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3) Kredit Pembeli, yaitu kredit yang pembayarannya telah 

dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan 

atau pembelian dengan uang muka. 

d. Kredit Berdasarkan Sektor Perekonomian 

Jenis kredit berdasarkan sektor perekonomian dibagi 

menjadi enam jenis. Adapun jenis kredit tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Kredit Pertanian, yaitu kredit yang diberikan kepada 

perkebunan, peternakan, dan perikanan. 

2) Kredit Perindustrian, yaitu kredit yang disalurkan kepada 

beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar. 

3) Kredit Pertambangan, yaitu kredit yang disalurkan kepada 

beraneka macam pertambangan. 

4) Kredit Ekspor-Impor, yaitu kredit yang diberikan kepada 

eksportir dan importir beraneka barang. 

5) Kredit Koperasi, yaitu kredit yang diberikan kepada jenis-jenis 

koperasi. 

6) Kredit Profesi, yaitu kredit profesi adalah kredit yang diberikan 

kepada beraneka macam profesi, seperti dokter dan guru. 

3. Tujuan dan Fungsi Kredit 

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan dan fungsi 

tertentu. Tujuan dan fungsi pemberian kredit tersebut tidak terlepas dari 
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misi bank tersebut didirikan. Menurut Kasmir (2010:100) tujuan dan 

fungsi kredit tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Kredit 

1) Mencari Keuntungan, yaitu 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 bank. 

2) Membantu Usaha Nasabah, yaitu bertujuan untuk membantu 

usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana investasi 

maupun dana untuk modal kerja.  

3) Membantu Pemerintah, yaitu bertujan untuk membantu 

pemerintah, karena semakin banyak kredit yang disalurkan oleh 

bank maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit 

berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. 

b. Fungsi Kredit  

Disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki 

fungsi yaitu sebagai berikut:  

1) Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang 

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna 

uang, maksudnya jika uang hanya disimpan tidak akan 

menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya 

kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan 

barang atau jasa oleh pihak penerima kredit. 
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2) Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang 

Dalam hal ini uang yang diberikan beredar dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga suatu daerah yang 

kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah 

tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. 

3) Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang 

Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh 

debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi 

berguna atau bermanfaat. 

4) Meningkatkan Peredaran Barang 

Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang 

dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang 

yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah. 

5) Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi 

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai 

stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan 

akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh 

masyarakat. 

6) Meningkatkan Kegairahan Berusaha 

Bagi pihak debitur tentu kredit dapat meningkatkan 

kegairahan berusaha, apalagi jika nasabah hanya memiliki 

modal yang pas-pasan.  
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7) Meningkatkan Pemerataan Pendapatan 

Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin 

baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika kredit 

diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik akan 

membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi 

pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik 

juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka 

warung atau menyewa rumah kontrakan dan jasa lainnya.   

C. Analisis Kredit 

 

Analisis kredit menurut Darmawi (2012:105) adalah proses menilai 

resiko pemberian pinjaman kepada perusahaan atau kepada perorangan. 

Menurut Sutojo (2000:51) analisis kredit yang dilakukan dengan 

baik, mempunyai sumbangan besar dalam ketepatan pengambilan 

keputusan.  

Menurut Ismail (2011:111) analisis kredit merupakan suatu proses 

analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit 

yang telah diajukan oleh calon debitur. Bank melakukan analisis kredit 

dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default 

oleh nasabah dan untuk mendapat keyakinan bahwa proyek yang akan 

dibiayai dengan kredit tersebut layak. Analisis kredit merupakan salah satu 

faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bank apakah permohonan kredit 

tersebut disetujui atau ditolak. Prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum 
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memutuskan permohonan kredit calon debitur dikenal dengan prinsip 5C, 

yaitu:  

1. Character 

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. 

Analisis ini dilakukan bank dengan tujuan untuk mengetahui bahwa 

calon debitur memiliki karakter jujur, baik, dan mempunyai keinginan 

untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan 

lunas.  

2. Capacity 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan calon 

debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. 

Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan 

sumber utama pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank. 

3. Capital 

Capital atau modal perlu dilakukan analisis yang lebih 

mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon 

debitur atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek 

yang dibiayai calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki debitur 

akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur 

dalam mengajukan kredit.  

4. Collateral 

Merupakan jaminan atau agunan yang diberikan calon debitur 

atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan pembayaran kedua, 
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apabila debitur tidak dapat membayar angsuran dan termasuk kredit 

macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil 

penjualan agunan digunakan sebagi pembayaran kedua. 

5. Condition of Economy 

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu 

mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan 

kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh 

pada usaha calon debitur dimasa yang akan datang. 


