
 
 

6 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sejenis dilakukan oleh Abdul Wahid (2017) dalam penelitian yang 

berjudul kredit modal kerja pada bank jatim, yang mempunyai tujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor (jumlah agunan, umur usaha, omset usaha dan jumlah 

tanggungan keluarga) terhadap pemberian kredit multiguna. Penelitian yang 

dilakukan termasuk jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumentasi. 

 Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah nilai agunan dan  omset usaha 

secara persial berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit oleh BRI lumajang. 

Omset usaha memiliki prioritas tertinggi hal ini didasarkan bahwa omset usaha 

merupakan bentuk  pengukuran kinerja usaha sebagai indikator yang mengarah 

langsung pada kemampuan calon debitur dalam mengembalikan , sementara nilai 

agunan menjadi jaminan dalam pihak bank untuk mengurangi resiko kredit jika 

mengarah pada kredit multiguna. Umur usaha dan jumlah tanggungan keluarga tidak 

signifikan terhadap terhadap pemberian kredit oleh BRI lumajang, dengan demikian 

kedua faktor tersebut bukan menjadi prioritas utama dalam analisis kredit. 

 Penelitian lain yang dilakukan oleh Setyo (2017) dalam penelitian yang berjudul 

kredit pundikencana yang dilakukan di bank jatim cabang lumajang, yang mempunyai 

tujuan untuk mengetahui proses penawaran atau menyalurkan kredit dapat dipengarui 

oleh kinerja keuangan bank tersebut, diantaranya yaitu capital adequacy ratio (CAR),, 

Non Performing Loan (NPL), dan dana pihak ketiga (DPK). Penelitian yang dilakukan 

termasuk jenis penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Hasil
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yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah secara persial bahwa dana pihak 

ketiga berpengaruh positif terhadap pemberian kredit dibank BPR Jatim dan kredit 

multiguna berpengaruh positif terhadap pemberian kredit. 

 Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dinda dan Wenis (2017) yang mempunya 

tujuan pemberian kredit serta pengaruh kredit multiguna. Penelitian yang 

dilakukan termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif, yang 

memperoleh bahwa kebijakan pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia 

Cab. Pasuruan, dalam melakukan pemberian kredit kepada calon nasabahmya 

melakukan prinsip 5C serta pihak Bank menerapkan prinsip 5C sebagai suatu 

kehati-hatian guna mengurangi terrjadinya bermasalah. 

 Dengan demikian, penelitian terdahulu yang diuraikan dan digambarkan 

sebelumnya memberikan gambaran mengenai kerangka penulis/ penelitian yang 

dilakukan penulis tentang tema dan bahasan yang ditemukan. 

  

B. Teori  dan Kajian Pustaka 

1. Tinjaun Umum tentang Bank 

 Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya utamanya menerima 

simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat 

untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. 

2. Fungsi bank 

Bank mempunya fungsi yaitu sebagai : 

a. Bank sebagai penghimpunan dana dari masyarakat. 
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b. Bank sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan 

kredit. 

c. Bank sebagai memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran 

uang. 

3. Tinjauan umum kredit  

a. Pengertian kredit 

 Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak 

dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditentukan oleh 

bank. (Suhardjono, 2003:11) 

 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian kredit. (Firdaus,2003:2) 

 Menurut undang-undang perbankan N0 7 tahun 1992 

mengungkapkan pengertian kredit merupakan penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak pemimpin untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil 

keuntungan. 

b. Fungsi kredit 
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 Fungsi kredit adalah menyalurkan dana kepada yang membutuhkan 

oleh masyarakat. Untuk itu fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian 

menurut (Sinungan,1992:210) adalah sebagai berikut : 

1) Kredit dapat meningkatkan daya guna dari modal 

2) Kredit dapat meningkatkan daya guna suatu barang 

3) Kredit  meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

4) Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi 

5) Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional  

c. Jenis-jenis Kredit  

 Untuk membedakan kredit menurut fakor-faktor dan unsur-unsur yang  

ada dalam pengertian kredit, maka perbedaan kredit dapat dibedakan atas 

dasar: 

1) Sifat Penggunaan Kredit 

a) Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan 

konsumsi atau uang akan habis terpakai untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

b) Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan 

usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. 

2) Keperluan Kredit 

a) Kredit produktif  kredit ini diperlukan perusahaan untuk 

meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif yaitu jumlah 

hasil produksi maupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan 

kuantitas atau mutu hasil produksi. 



8 

 

 

b) Kredit perdagangan kredit ini dipergunakan untuk keperluan 

perdagangan pada umumnya yang berupa peningkatan of utility of 

place suatu barang, barang yang diperdagangkan ini juga diperlukan 

bagai industri. 

c) Kredit investasi kredit yang yang diberikan kepada para pengusaha 

untuk investasi, berarti untuk penambahan modal dan kredit bukan 

untuk keperlukan perbaikan ataupun penambahan barang modal atau 

fasilitas yang erat hubungannya dengan itu. Misalnya untuk 

membangun pabrik, membeli/ mengganti mesin-mesin dan 

sebagainya.  

3) Kredit menurut cara pemakaian  

a) Kredit rekening koran bebas debitur menerima seluruh kreditnya 

dalam bentuk rekening koran kepadanya diberikan blangko cheque 

dan rekening koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang 

diberikan, debitur bebas melakukan penarikan selama kredit berjalan. 

b) Kredit rekening koran terbatas sistem ini adanya perbatasan tertentu 

bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya, seperti 

kredit pemberian uang giral dan perubahannya menjadu uang kartal 

dilakukan berangsur-angsur. 

c) Kredit rekening koran plafond penarikan kredit dilakukan dalam arti 

maksimun kredit pada waktu penarikan pertama sepenuhnya 

dipergunakan oleh nasabah. 
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d) Term Loans dalam system ini penggunaan dan pemakaian kredit 

sangat fleksibel artinya nasabah bebas menggunakan uang kredit 

untuk keperluan apa saja dan bank tidak mau tau tentang hal itu. 

4) Jangka waktu kredit  

           Perbedaan jangka waktu kredit menurut peraturan Bank Indonesia 

adalah sebagai berikut: 

a) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu selama-

lamanya satu tahun. Jadi pemakaiannya tidak melebihi satu tahun. 

b) Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktunya antara 

satu sampai tiga tahun 

c) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 

tiga tahun. 

5) Prinsip-prinsip Kredit 

 Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur  yang telah ditentukan 

oleh bank/ lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan 

dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 6C yaitu: 

a) Character (kepribadian /watak) adalah tabiat serta kemauan dari 

pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Gaya 

hidup dan keadaan keluarga. 

b) Capacity (kemampuan) adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi 

kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang 

ditinjau dengan kredit dari bank.  Jadi maksud dari penilaian kredit 

terhadap capacity ini sejauh mana hasil yang diperoleh untuk melunasi 
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pada jangka waktu yang telah ditentukan dam disepakati dari pihak 

lembaga bank. 

c) Capital (modal) adalah modal yang dimiliki calon nasabah/ debitur 

pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank. 

d) Collateral (jaminan) adalah barang-barang yang diserahkan pada bank 

oleh debitur peminjam sebagai jaminan atas kredit yang diberikan, 

barang jaminan diberikan agar kredit tidak mengandung resiko. 

e) Condition of economic (kondisi ekonomi) adalah situasi dan kondisi, 

social, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan 

perekonomian pada suatu saat maupun satu kurun waaktu tertentu 

yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kredit multiguna 

yang memperoleh kredit. 

f) Constrain ( batasan atau hambatan) 

 Dalam penilaiaan debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak 

memungkinkan seseorang melakukan usaha disuatu tempat. 

 Disamping formula 6C diatas, masih ada prinsip kredit yang disebut 4 P, yaitu: 

1) Personality  

  Personality yaitu penilaian bank tentang kepribadian peminjam 

seperti riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarganya dan pergaulan dalam 

masyarakat serta bagaimana masyarakat tentang diri si peminjam dan 

sebagainya. 

2) Purpose 
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             Bank dalam menilai si peminjam mencari dana tentang tujuan atau 

keperluan penggunaan kredit, dan apakah tujuan penggunaan kredit itu 

sesuai dengan bank bank yang bersangkutan atau tidak. 

3) Payment  

Untuk mengetahui debitur untuk mengembalikan pinjaman . hal ini dapat 

diperoleh dari perhitungan tentang kerjaannya yang didapatkan perbulan 

sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman dengan 

jangka waktu yang ditentukan oleh bank. 

4) Prospect 

           Harapan peminjam dimasa yang akan datang ini dapat diketahui dari 

penghasilan perbulan peminjam selama beberapa bulan atau tahun, kredit 

akan dilunasi oleh peminjam dengan jangka waktu yang telah ditentukan.  

C. Teori Kolektibilitas Kredit 

           Kolektibilitas kredit diklasifikasikan status pembayaran angsuran atau 

pinjaman beserta bunganya, dengan adanya kolektibilitas kredit bank bisa 

mengetahui kualitas kredit yang diajukan debitur . bank Indonesia (BI) No. 

7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva Bank umum. 

  

D. Kredit multiguna 

1) Pengertian Kredit Multiguna  

 Kredit multiguna kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk berbagai 

kebutuhan konsumtif harian dan pengembangan usaha bagi professional 

dengan jaminan tanah atau rumah, layanan ini diberikan kepada pegawai tetap 
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yang minimal dua tahun dan masih memiliki masa kerja 1 tahun ketika 

pinjaman jatuh tempo.  

 Calon nasabah wajib menyerahkan surat keterangan pengangkatan dan surat 

keterangan pangkat  (jabatan), serta melampirkan slip gaji .pembayaran 

angsuran langsung dengan sistem potong gaji. Pinjaman yang diberikan dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan. Tergantung dari nilai taksir jaminan, kebijakan 

internal dan profil keuangan nasabah. 

2) Sasaran kredit multiguna 

 Sasaran kredit multiguna adalah sebagai berikut TNI, POLRI,guru, wiraswasta/ 

pengusaha perorangan yang mempunyai agunan, yang membutuhkan kredit 

untuk kepentingan usahanya baik investasi maupun guna menunjang usaha.  

 

3) Persyaratan permohonan kredit 

a) Telah menjadi nasabah/ bersedia menjadi nasabah bank jatim 

b) Wiraswasta/atau pengusaha yang memiliki usaha produktif yang tidak 

bertentangan dengan norma-norma hokum yang berlaku. 

c) Lama menjalankan usaha sejenis minimal 2 tahun. 

d) Mengisi formulir permohonan kredit yang terlampir: 

 Foto copy buku tabungan bank jatim 

 Foto copy identitas KTP/SIM suami istri , Surat Nikah 

 Foto copy kertu keluarga (KK) 

 Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar 

 Laporan keuangan 2 tahun terakhir 
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 Untuk keterangan lebih lanjut silahkan hubungi INFO BANK JATIM di 

14044 atau hubungi kantor cabang bank jatim terdekat 

4) Plafon kredit 

Maksimal Rp 500.000.000,- perdebitur 

5) Suku bunga kredit multiguna 

 Suku bunga kredit multiguna 1% 

6) Jaminan kredit 

Jaminan kredit adalah barang tidak bergerak, contoh, surat-surat berharga, 

BPKB yang nilai assetnya 120% lebih besar dari pada pinjamannya.    

 

 

 

d. NPL (Non Performing Loan) atau kredit bermasalah 

1) Pengertian NPL (Non Performing Loan) 

 Menurut Suhardjono (2003:252) pengertian NPL atau sering disebut juga 

dengan  kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak 

sanggup membayar sebsagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti 

yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. 

2) Penggolongan Kredit Bermasalah 

        Berdasarkan ketentuan pemerintah kredit bermasalah di Indonesia dibagi 

menjadi tiga golongan yaitu: 

a) Kredit Kurang Lancar 
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Ciri- ciri dari kredit kurang lancer ini terdapat tunggakan angsuran 

pokok yang melampaui masa, dan terdapat tunggakan bunga yang 

melampaui masa, pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, 

memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari kredit yang dijamin 

dengan agunan tunai.  

b) Kredit Diragukan  

 Ciri-ciri kredit diragukan kredit yang tidak memenuhi kriteria kredit kurang 

lancer namun dapat diselamatkan dengan jaminan kredit yang nilainya 

tidak kurang dari 75% dari jumlah pinjaman pokok dan bunga yang 

tertunggak, atau kredit tidak dapat diselamatkan karena nilai jaminannya 

tidak kurang dari 100% dari jumlah nilai kredit dan bunga yang tertunggak 

angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari , terjadi 

kepatilitas bunga, terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 

180 hari.   

 

c) Kredit Macet 

Ciri-ciri kredit macet adalah kredit yang tidak dapat memenuhi 

kriteria kredit lancer, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancer 

dan kredit diragukan . kredit ini setelah jangka waktu 21 bulan sejak masa 

penggolongan kredit diragukan belum terjadi pelunasan pinjaman atau 

upaya penyelamatan kredit atau penyelesaian pembayaran kembali kredit 

yang bersangkutan telah diserahkan kepada pengadilan negeri, atau telah 

diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan angsuransi kredit. 
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(Sutojo,2000:182), kasusnya terdapat tunggakan angsuran pokok atau 

bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan 

pinjaman baru.  

3) Dampak Kredit Bermasalah    

Dilihat dari sisi pihak nasabah terdapat tiga dampak yang ditimbulkan 

kredit bermasalah yaitu menurunkan profitabilitas usaha, menambah beban 

biaya operasional, dan menurunkan presentase modal. Sedangan dari sisi bank 

dampak yang ditimbulkan seperti, mengurangi pendapatan bank, menghambat 

kegiatan operasional 


