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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Wijayanti 

(2010), salah satu Mahasiswa Progam Studi D III Keuangan dan 

Perbankan, dengan judul Analisis Kredit Multiguna pada PT Bank Jatim 

Cabang Batu dan penelitiannya menggunakan data kualitatif dan 

kuantitatif. Hasil peneliti yang di lakukannya menghasilkan mengenai 

prosedur pemberian kredit multiguna, kebijakan pemberian kredit 

multiguna dan perkembangan nasabah kredit multiguna pada PT Bank 

Jatim Cabang Batu. 

Hidayati (2005), salah satu peneliti yang meneliti dengan judul 

“Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Pada PT. Bank Tabungan 

Negara (persero) Cabang Malang” dengan tujuan untuk mengetahui 

prosedur pemberian kredit kepemilikan rumah yang terdapat pada PT. 

Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Malang. 

Perbedaannya dari hasil kedua penelitian sebelumnya yaitu peneliti 

sebelumnya melakukan penelitian di PT Bank Jatim Cabang Batu dan 

yang satunya melakukan penelitian di PT Bank Jatim Cabang Malang dan 

dengan peneliti ini di lakukan di PT Bank Jatim Cabang Kepanjen. 

Persamaannya dari kedua penelitian sebelumnya yaitu tentang 

persamaan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Dan persamaan 

yang satunya yaitu membahas tentang kredit pemilikan rumah. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pengertian Bank 

Menurut UU No.11 Tahun 1998 tanggal 10 November, bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat untuk 

disimpan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

pinjaman/kredit dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan tentang 

perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut semua tentang perbankan syariah dan unit usaha syariah 

yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara serta proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. 

Menurut Ketut Rindjin (2000). Fungsi Bank adalah dikategorikan 

menjadi dua, yaitu fungsi perantara (intermediation role) dan fungsi 

transmisi (transmission role). 

Fungsi perantara adalah penyediaan kemudahan untuk aliran dana 

dari mereka yang mempunyai dana nganggur atau kelebihan dana 

selaku penabung (saver) atau pemberi pinjaman (lender) kepada yang 

memerlukan atau kekurangan dana untuk memenuhi berbagai 

kepentingannya selaku peminjam (borrower). 

Fungsi transmisi berkaitan dengan peranan bank dalam lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang dengan menciptakan instrumen 

keuangan, seperti penciptaan uang kartal oleh Bank Sentral, uang giral 

yang dapat diambil atau dipindahtangankan/dipindahbukukan dengan 
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menggunakan cek atau bilyet giro, yang dilakukan oleh Bank Umum 

dan juga alat-alat yang menyerupai uang seperti kartu bank (bank 

card) dalam berbagai bentuk. 

2. Pengertian Kredit  

Pengertian kredit menurut UU Perbankan No.10 tahun 1998 adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 

atau bagi hasil. 

Menurut Kasmir (2002:103) terdapat unsur-unsur yang terkandung 

dalam pemberian suatu fasilitas kredit sebagai berikut: 

a. Kepercayaan  

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit 

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

benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai 

jangka waktu kredit. 

b. Kesepakatan 

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. 

c. Jangka Waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, 

jangka waktu ini mencakup masa pembelian kredit yang telah 

disepakati. 
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d. Resiko  

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan 

memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet 

pemberian suatu kredit. 

e. Balas Jasa 

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas 

pemberian suatu kredit. 

Menurut Kasmir (2002:105) pemberian suatu kredit memiliki suatu 

tujuan dan fungsi sebagai berikut: 

a. Mencari keuntungan 

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. 

b. Membantu usaha nasabah 

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk 

modal kerja.  

c. Membantu pemerintah 

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. 

Selain terdapat tujuan dan fungsi kredit juga terdapat jenis-jenis 

kredit dari berbagai segi diantaranya sebagai berikut:  

a. Dilihat dari segi kegunaan  

1) Kredit Investasi 

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya 

digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun 

proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. 
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2) Kredit Modal Kerja 

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk 

keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.  

b. Dilihat dari segi tujuan kredit 

1) Kredit Produktif 

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi 

atau investasi. 

2) Kredit Konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. 

3) Kredit Perdagangan 

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan 

digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti 

untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya 

diharapkan dari hasil penjualan barang tersebut. 

c. Dilihat dari segi jangka waktu 

1) Kredit jangka pendek 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 

tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk 

keperluan modal kerja. 

2) Kredit jangka menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 

tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. 

3) Kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang masa pengambilannya paling panjang. 
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d. Dilihat dari segi jaminan 

1) Kredit dengan jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. 

2) Kredit tanpa jaminan 

Merupakan kredit  yang diberikan tanpa jaminan barang atau 

orang tertentu. 

e. Dilihat dari segi sektor usaha 

1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor 

perkebunan dan pertanian. 

2) Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk 

sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

3) Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk 

membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau 

industri besar. 

4) Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada 

usaha tambang. 

5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk 

membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula 

berupa kredit untuk para mahasiswa. 

6) Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para 

kalangan seperti, dosen, dokter atau pengacara. 

7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan 

atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang. 

8) Dan sektor-sektor lainnya. 
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3. Pengertian E-form (Formulir Elektronik) 

Dalam rangka percepatan pertumbuhan kredit Bank Jatim dan 

menjaring calon debitur, maka dibutuhkan suatu aplikasi E-Form Kredit 

untuk mengedukasi masyarakat dan memudahkan pengajuan permohonan 

kredit. Jadi pengajuan kredit tanpa harus datang ke kantor bank jatim dan 

di e-form juga dapat membantu penghitungan atau simulasi tentang 

pengajuan kredit dengan mempertimbangkan seberapa mampu kita dapat 

membayar angsuran tiap bulannya. 

Di era digital Banking pada saat ini apabila petugas pemasaran 

masih harus door to door untuk memasarkan kredit dan pengajuan 

permohonan kredit masih secara manual akan tertinggal dengan Bank 

Pesaing, sehingga dibutuhkan alat bantu berupa aplikasi E-Form Kredit.   

E-form adalah formulir elektronik dalam bentuk file atau dokumen 

elektronik yang diisi secara online. Jadi perkembangan jaman semakin pesat, 

semuanya serba teknologi jadi disini pengajuan kredit pula dapat berkembang tidak 

lagi mengisi formulir harus secara manual. Dapat juga melalui website e-form.  

Dengan adanya e-form ini dapat di akses oleh semua kalangan dan 

memudahkan orang-orang yang akan melakukan pengajuan kredit dapat 

mudah untuk mengetahui persyaratan-persyaratan apa saja yang harus di 

bawah. 


