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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Endang (2014) menganalisis faktor penyebab kredit bermasalah pada 

perusahaan pembiayaan PT Mega Finance cabang Palembang pada periode 2011 

sampai dengan periode 2013. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat faktor internal dan eksternal, dan faktor yang menyebabkan kredit 

bermasalah adalah faktor internal, yakni adanya kesalahan yang terjadi dalam 

penilaian awal oleh Acquisition Supervisor (ASV). 

Erna (2014) menganalisis tentang faktor-faktor internal penyebab kredit 

bermasalah di BJB KCP KOPO SAYATI. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa faktor internal yang meliputi analisis yang diterapkan 

perusahaan, kepentingan staf terhadap debitur lebih dominan, pemantauan terhadap 

kredit yang diberikan dan pencairan kredit yang diberikan tidak sesuai dengan 

ketentuan berpengaruh terhadap kredit bermasalah. 

Komang, dkk. (2014) menganalisis tentang faktor yang mempengaruhi 

kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Denpasar 

Timur Periode 2010 sampai 2012. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah  

yakni faktor internal dan faktor eksternal, serta faktor yang paling berpengaruh 

adalah faktor internal dengan dimensi kurangnya pengawasan kredit. 
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B. Tinjauan Teori  

1. Keputusan Penyaluran Kredit 

Dalam keputusan penyaluran kredit ada beberapa unsur yang harus 

diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pihak perusahaan. Salah satu unsur 

tersebut adalah unsur kepercayaan, kepercayaan adalah hal yang sangat 

mendasar yang menciptakan kesepakatan antara pihak pemberi kredit 

dengan pihak penerima kredit mengenai hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi nantinya oleh penerima kredit.  

Perusahaan sebagai kreditur melakukan keputusan dalam 

menyalurkan kredit dengan keyakinan bahwa debitur akan mengembalikan 

kredit yang diterima sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. 

Menurut Kasmir (2010:75) unsur-unsur pemberian kredit adalah 

Kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko dan balas jasa. 

Penjelasannya sebagai berikut: 

1) Kepercayaan 

Kepercayaan adalah sesuatu hal utama dari unsur kredit. 

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. 

2) Kesepakatan  

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana 

masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-

masing. Kesepakatan tersebut kemudian ditangani oleh kedua belah 

pihak sebelum kredit dikucurkan. 
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3) Jangka Waktu 

Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran 

kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi 

tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. 

4) Resiko 

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit 

akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya suatu kredit. 

Semakin panjang jangka waktu kredit maka makin besar resikonya, 

demikian pula sebaliknya. 

5) Balas Jasa 

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan 

atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa 

kita kenal dengan nama bunga. 

2. Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian perusahaan, yaitu 

kerugian karena tidak diterimanya kembali kredit yang telah disalurkan, 

maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, perusahaan 

kehilangan kesempatan mendapat pendapatan bunga, yang berakibat pada 

penurunan pendapatan perusahaan secara total. 

Menurut penjelasan (Djamil,2012:66) pembiayaan bermasalah 

dilihat dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitanya dengan 

kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang 

atau menurun bahkan mungkin sudah tidak ada. Bahkan dari segi bank itu 
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sendiri, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya 

cadangan, sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya 

terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan menurut (Mudrajad dan Suharjono, 2002) dikutip 

dalam (Ismail,2010) kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana 

nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh 

kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. 

Pembiayaan bermasalah dapat didefinisikan sebagai pembiayaan 

yang telah terjadi keterlambatan atau kemacetan pembayaran angsuran 

pokok berserta bunga, antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi 

kewajibannya kepada pihak kreditur, sesuai dengan batas waktu yang telah 

disepakati oleh kedua pihak.  

3. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah 

Ada dua faktor yang menjadi penyebab kredit bermasalah pada 

lembaga pembiayaan, salah satunya menurut Mudrajad dan Suhardjono 

(2002) dikutip dalam (Ismail,2010), yakni sebagai berikut: 

a.  Faktor Internal Perusahaan 

1) Analisis kurang tepat, sehingga pihak perusahaan tidak dapat 

memprediksikan apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama 

jangka waktu kredit. Misalnya, kredit yang diberikan tidak sesuai 

dengan kebutuhan, sehingga debitur tidak mampu membayar 

angsuran yang melebihi kemampuan. 
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2) Adanya praktik kolusi antara pihak perusahaan yang menangani 

kredit dan debitur, sehingga perusahaan memberikan kredit yang 

tidak seharusnya diberikan. Misalnya, perusahaan melakukan 

over taksasi terhadap nilai agunan. 

3) Analisis kredit kurang tepat, keterbatasan pengetahuan dari pihak 

perusahaan terhadap usaha debitur, sehingga tidak dapat 

melakukan analisis dengan tepat dan akurat. 

4) Adanya ikut serta terlalu besar dari pihak terkait, misalnya 

komisaris, direktur perusahaan sehingga petugas tidak independen 

dalam memutuskan kredit yang akan diberikan. 

5) Adanya kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring 

kredit kepada debitur. 

b. Faktor Eksternal Perusahaan 

1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah (debitur) 

a) Karakter atau watak debitur yang dengan sengaja tidak 

melakukan pembayaran angsurannya kepada kreditur, 

dikarenakan debitur tidak memiliki kemauan dalam memenuhi 

kewajibannya. 

b) Debitur melakukan ekspansi usaha terlalu besar, sehingga dana 

yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak 

terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 

modal kerja. 
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c) Penyelewengan yang dilakukan debitur dengan menggunakan 

kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side 

streaming). 

2) Unsur ketidaksengajaan 

a) Debitur bersedia untuk memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, 

namun kemampuanya sangat terbatas, sehingga tidak dapat 

memenuhi angsuran tersebut. 

b) Kondisi usaha/ adanya persaingan usaha dari debitur, sehingga 

volume penjualan menurun dan usahanya mengalami kerugian. 

c) Adanya perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang 

berdampak pada usaha debitur. 

d) Adanya bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian dari 

usaha debitur. 

4. Metode Mengatasi Kredit Bermasalah 

Perusahaan harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum 

memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari 

calon debitur. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas 

kredit yang telah disalurkan. Akan tetapi, meskipun perusahaan telah 

melakukan analisis yang cermat, resiko kredit bermasalah juga mungkin 

terjadi. Tidak ada satupun lembaga pembiayaan di dunia ini yang tidak 

memiliki kredit bermasalah, karena tidak mungkin dari semua kredit yang 

disalurkan tersebut semuanya lancar. 
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Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap kredit 

bermasalah antara lain: 

a. Rescheduling 

 Upaya yang dilakukan perusahaan untuk menangani kredit 

bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan 

kembali dapat dilakukan kepada nasabah yang mempunyai iktikad baik 

akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran 

bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali 

dilakukan oleh perusahaan dengan harapan nasabah dapat membayar 

kembali kewajibannya. 

b. Reconditioning 

  Upaya perusahaan dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah 

seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh perusahaan 

dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus 

disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah dalam 

menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka 

diharapkan bahwa nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya sampai 

dengan lunas. 

c. Restructuring 

  Upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyelamatkan 

kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang 

mendasari pemberian kredit. 
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d. Kombinasi 

  Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank 

dengan cara kombinasi antara lain: 

1) Rescheduling dan  Restructuring 

Misalnya, bank memperpanjang jangka waktu kredit dan 

menambah jumlah kredit. 

2) Rescheduling dan Reconditioning 

Dengan cara memperpanjang jangka waktu dan meringankan 

bunga. 

3) Restructuring dan Reconditioning 

Penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau 

pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan 

usaha nasabah. 

4) Rescheduling, Restructuring dan  Reconditioning 

Merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh perusahaan, 

misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit ditambah, dan 

tunggakan bunga dibebaskan. 

e. Eksekusi 

 Merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi 

merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil 

penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban nasabah 

baik kewajiban pokok maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, 
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akan dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya, kekurangan atas hasil 

penjualan agunan menjadi tanggungan nasabah. 

5. Keterkaitan antar Variabel 

a) Analisis dan Penilaian Kredit dengan Kredit Bermasalah 

Menurut (Djohan 2000:97) Analisis dan Penilaian kredit adalah 

Suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, 

keabsahan, dan kelayakan berkas/surat/data/kondisi usaha permohonan 

kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit 

tersebut diterima atau ditolak. Kurangnya kemampuan dan adanya 

kesalahan pegawai dalam menganalisis kredit serta kurangnya informasi 

yang diterima pihak bank dan informasi yang disampaikan kepada nasabah 

berpengaruh terhadap timbulnya resiko yang besar yakni kredit bermasalah. 

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya kesalahan dalam 

penganalisaan yang mana seharusnya kredit tersebut tidak disalurkan 

karena kapasitas dari debitur tidak mencukupi. 

b) Pengawasan Kredit dengan Kredit Bermasalah 

Menurut Suhardjono (2011:128) Pengawasan kredit oleh 

perusahaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting 

digunakan oleh bank untuk mengantisipasi, mengatasi dan 

menyelesaikan kredit bermasalah, serta untuk pengendalian dan 

pengelolaan. Pentingnya pengawasan dikarenakan pemberian kredit 

pada debitur yang menimbulkan resiko yang cukup besar diantaranya 

kredit macet atau kredit tidak lancar. 
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Pengawasan kredit mempunyai peranan penting khususnya 

bagi pemberian kredit untuk memperkecil resiko dari kredit macet, 

pengawasan juga bisa mengantisipasi adanya kemungkinan-

kemungkinan terjadinya resiko dan pengawasan yang dilakukan dalam 

pemberian kredit dapat mengurangi kerugian pada bank yang 

diakibatkan oleh adanya kredit macet. 

 

C. Kerangka Pemikiran Penelitian 

          PT FIFGROUP cabang Batu merupakan salah satu lembaga pembiayaan 

yang menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berupa kredit. Untuk 

menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran 

tertentu. Kualitas kredit dikelompokkan kedalam dua jenis yaitu kredit 

bermasalah dan kredit tidak bermasalah. Penilaian atas penggolongan kredit, 

baik kredit tidak bermasalah maupun kredit bermasalah tersebut dilihat dari 

kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik 

angsuran pokok dan bunga, serta dilihat dari prospek usaha dan kondisi 

keuangan debitur. 

          Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian perusahaan, sehingga 

perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kredit bermasalah. Faktor tersebut terdiri faktor internal dan faktor eksternal, 

untuk faktor internal meliputi analsisi dan penilaian kredit serta pengawasan 

kredit. Secara sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu seperti 

yang terlihat pada Gambar 2.1.  



19 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian 

          Berdasarkan Gambar 2.1, maka dapat diuraikan dalam penyaluran  

kredit oleh PT FIFGROUP cabang Batu kepada debitur, dalam proses 

pengembalian atau pembayaran kredit tersebut dapat dikategorikan menjadi 

lancar dan tidak lancar. Dengan cara menganalisis faktor-faktor diatas 

diharapkan dapat diketahui penyebab atau faktor yang mempengaruhi 

pengembalian tidak lancar tersebut. Serta untuk mengetahui dari faktor-faktor 

tersebut, faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap kredit bermasalah. 

 

D. Hipotesis 

          Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, tujuan penelitian dan 

kondisi dilapangan dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

Keputusan Penyaluran Kredit 

Penyaluran Kredit 

Tidak Lancar Lancar 

Faktor Internal: 

1. Analisis dan 

Penilaian kredit 

2. Pengawasan Kredit 
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1. Analisis dan penilaian kredit serta Pengawasan kredit berpengaruh 

terhadap kredit bermasalah pada FIFGROUP cabang Batu. 

2. Variabel yang paling berpengaruh adalah Pengawasan Kredit.  

                              


