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BAB II PEMBAHASAN 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Mega dhaniswara arifa (2017) Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sistem pengawasannya oleh PT. 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Ciputat. Subjek penelitian ini adalah 

staf bagian pelayanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan nasabah debitur 

kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Ciputat. Objek penelitiannya 

adalah analisis prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan 

sistem pengawasannya oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Ciputat 

pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Data dikumpulkan 

dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya 

dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan menunjukkan bahwa prosedur pemberian Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Ciputat telah 

dilaksanakan dengan baik mulai dari permohonan kredit, analisis kredit 

yang mencakup 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, and 

Condition of Economy), persetujuan kredit, perjanjian kredit, pencairan 

kredit, pengawasan kredit. Sistem pengawasan kredit di PT. Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) unit Ciputat dilakukan selama 3 (tiga) minggu pertama 
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setelah pencairan kredit dan selanjutnya monitoring dilakukan secara 

berkala 3 (tiga) bulan sekali. Dalam pelaksanaannya sudah cukup baik, 

namun perlu ditingkatkan kembali karena masih ada sedikitnya nasabah 

yang terkena kredit macet. Kata kunci: Kredit Usaha Rakyat (KUR), 

Prosedur Kredit, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Sistem 

Pengawasan Kredit. 

Penelitian Angga Zamien (2013) Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana PT. Bank Negara Indonesia Cabang Rengat 

melakukan penyaluran Kredit. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani 

(kredere) yang berarti kepercayaan (truth atau faith). Sedangkan menurut 

Riva’I, Tahun 2006 Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari 

suatu pihak (Kreditur atau Pemberi Pinjaman) dengan janji membayar dari 

penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak. Prosedur penyaluran kredit dimulai dari pengajuan 

berkasberkas, penyidikan berkas pinjaman, wawancara awal, on the spot, 

wawancara II, keputusan kredit, penandatanganan kredit akad kredit, 

realisasi kredit dengan penarikan dana. Adapun jenis kredit adalah: dilihat 

dari sudut tujuan yaitu kredit konsumtif, kredit produktif,dan kredit 

perdagangan, dan sedangkan kalau dilihat dari sudut penggunaannya yaitu 

terdiri dari kredit eksploitasi dan kredit investasi. 

Penelitian Nurul Wardhani (2010) Tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan prosedur pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat 

(KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong 
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dan permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan pemberian 

kredit usaha rakyat ini serta tindakan dari Bank Rakyat Indonesia Unit 

Kuwarasan Cabang Gombong dalam mengatasinya. Penelitian ini 

merupakan penelitian empiris bersifat deskriptif. Jenis data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan 

data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara, dan studi kepustakaan. 

Teknik analisis data secara kualitatif dengan analisis model interaktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit usaha 

rakyat pada BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombong melalui beberapa 

tahapan yaitu tahap permohonan, tahap pemeriksaan atau analisis kredit, 

pemberian putusan, dan tahap akad kredit/ pencairan kredit. Permasalahan 

hukum yang timbul atas pemberian kredit usaha rakyat adalah adanya 

kredit bermasalah serta ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara 

pihak debitur dengan kreditur. Upaya atau tindakan yang dilakukan BRI 

Unit Kuwarasan Cabang Gombong adalah penagihan secara terus menerus 

kepada debitur serta memperketat analisis kredit. Dalam hal kredit macet 

maka upaya yang dilakukan BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombong 

adalah pengajuan klaim ke Askrindo sesuai dengan nota kesepahaman 

yang telah disepakati oleh Pemerintah, Perusahaan Penjamin, serta bank 

pelaksana karena kredit usaha rakyat ini merupakan program Pemerintah 

sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM untuk mengurangi tingkat 

kemiskinan di Indonesia. 
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B. Landasan Teori  

 Pengertian Prosedur Kredit 1.

Kata Prosedur Kredit terdiri dari 2 (dua) kata yaitu Prosedur dan 

Kredit. Menurut Putri (2010) arti dari “Prosedur adalah suatu bagian 

sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut 

beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan 

untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi 

berulang kali dan dilaksanakan secara seragam”. Sedangkan menurut 

Kasmir (2014) defenisi dari “Prosedur merupakan tahapan – tahapan 

yang harus dilalui dalam suatu kegiatan transaksi ataupun 

menyimpulkan sebuah keputusan”. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

prosedur merupakan serangkaian tindakan atas transaksi dilakukan 

beberapa orang yang secara berulang-ulang yang dilakukan secara 

seragam dengan tahapan-tahapan yang saling berhubungan.  

Karakteristik dan Kriteria Prosedur Putri (2010) Adapun 

karakteristik dari prosedur, adalah sebagai berikut : 

a. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.  

b. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan 

yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.  

c. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana 

d. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung 

jawab 

e. Prosedur menunjukan tidak adanya keterlambatan dan hambatan. 
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 Manfaat Prosedur 2.

Menurut Putri (2010) manfaat dari prosedur adalah sebagai 

berikut: 

a. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan 

dimasa yang akan datang. 

b. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan 

terbatas  

c. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus 

dipatuhi oleh seluruh Pelaksana 

d. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang 

efektif dan efisien 

e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam 

pengawasan. 

 Pengertian Kredit 3.

Istilah kredit didalam kehidupan masyarakat Indonesia telah 

dikenal luas sehingga bukan merupakan istilah yang asing lagi. 

Menurut Kasmir (2014) Kata Kredit berasal kata “Credere” dalam 

bahasa Italia yang berarti kepercayan dan juga berasal kata Creditum 

dalam bahasa latin yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Dalam 

konteks ini adanya kepercayaan dari pihak kreditur kepada debitur 

akan mengembalikan pinjamannya berikut bunganya sesuai dengan 

kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Adapun beberapa 

pengertian kredit adalah sebagai berikut: 
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a. Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 

November 1998 Bab I  Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 11: 

“Kredit 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 pemberian bunga.”  

b. Menurut Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 

No.7/2/PBI/2005 tanggal 12 November 1998 tentang Penilaian 

Kualitas Aktiva Bank Umum pada Pasal 1 huruf : “Kredit 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 pemberian 

bunga, termasuk: 

1) cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro 

nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;  

2) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; 

3) pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain. 

Sedangkan yang dimaksud kredit usaha adalah suatu program 

pemberdayaan cetusan pemerintah Indonesia di bidang 

pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan 

taraf hidup dengan basis pemberdayaan pelaku UMKM. 
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4) Tujuan utama program KUR yakni memberikan jalan bagi para 

pelaku usaha skala Mikro dan Kecil untuk mendapatkan 

tambahan modal kerja.  

c. Abdullah & Tantri, (2012) “Kredit adalah hak untuk menerima 

pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu 

diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan 

barang-barang sekarang”. 

d. Pandia (2012) “Kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang 

dari satu pihak (kreditur) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain 

(debitur) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada 

pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah 

pihak”.  

e. Hasibuan, (2010) “Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus 

dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati.” Dari beberapa pengertian diatas 

dapat disimpulkan bahwa Kredit adalah penempatan aktiva (dana) 

yang telah dihimpun oleh bank yang disebut kreditur kepada pihak 

peminjam yang lazim disebut kreditur, dengan perjanjian akan 

mengembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu agar 

mendapat selisih (spread) bunga antara bunga dana dan bunga 

kredit.  
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 Tujuan Kredit 4.

Menurut Kasmir (2014) : mengemukakan tujuan pemberian suatu 

kredit, yaitu: 

a. Untuk mencari keuntungan. 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 nasabah.  

b. Untuk meningkatkan usaha nasabah debitur. Untuk membantu 

usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun 

dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur 

akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.  

c. Untuk membantu Pemerintah. Bahwa, dengan banyaknya kredit 

yang disalurkan oleh bank-bank, hal ini berarti dapat meningkatkan  

pembangunan disegala sektor, khususnya disektor ekonomi.  

 Jenis Kredit 5.

Menurut Hasibuan (2010), dalam penyaluran kredit, bank 

memiliki berbagai macam produk kredit yang dibagi menjadi dalam 

beberapa jenis, antara lain :  

a. Kredit Konsumer Kredit yang diberikan untuk pembelian yang 

bersifat konsumtif atau digunakan sendiri seperti rumah, 

apartemen, mobil, dll. Berikut adalah jenis produk kredit konsumer 

antara lain : 
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1) Kredit kepemilikan rumah.  

2) Kredit kepemilikan kendaraan bermotor.  

3) Kredit tanpa agunan.  

4) Kredit multiguna.  

b. Kredit Ritel  

Kredit yang diberikan kepada perorangan ataupun badan 

usaha dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Besarnya 

jumlah kredit yang diberikan kepada ritel bervariasi pada setiap 

bank.  

c. Kredit Modal  

Kerja Kredit yang diberikan oleh bank untuk membantu 

kebutuhan modal kerja usaha debitur. Kredit tersebut diberikan 

untuk menunjang perputaran usaha. 

d. Kredit Investasi  

Kredit yang diberikan untuk membiayai aktiva tetap yang 

digunakan demi menunjang kegiatan usaha.  

 Unsur-unsur Kredit 6.

Menurut Kasmir (2014) Unsur-unsur kredit adalah Unsur - 

unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah 

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

a. Kepercayaan  

Kepercayaan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa 

kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang, atau jasa) benar 
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benar diterima kembali masa yang akan datang sesuai jangka waktu 

kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang 

melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena 

itu, sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan 

penyelidikan terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi 

nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan 

penyelidikan tentang kredit pemohon kredit sekarang dan masa 

lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap 

bank.  

b. Kesepakatan  

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung 

unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima 

kredit kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana 

masingmasing pihak menandatangani hak dan kewajiban 

masingmasing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad 

kredit dan ditanda tangani kedua belah pihak sebelum kredit 

diberikan.  

c. Jangka waktu  

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, 

jangka waktu ini mencakup sama pengembalian kredit yang telah 

disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di 

bawah 1 tahun), jangka mnengah (1 sampai 3 tahun), atau jangka 

panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu 
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pengambilan angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah 

pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang 

sesuai kebutuhan. 

d. Risiko  

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit 

akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet 

pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu 

kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. 

Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja 

oleh nasabah, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena 

bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur 

kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi 

kredit yang diperolehnya. 

e. Balas Jasa  

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan 

atas pemberian suatu kredit. Dalam bank konvensional balas jasa 

dikenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk 

bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi 

kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang 

berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi 

hasil.  
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 Prinsip Kredit 7.

a. Prinsip kredit dengan metode analisis 5C Kasmir (2014) yaitu:  

1) Character  

Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit 

harus dapat dipercaya yang tercermin dari latar belakang nasabah 

baik latar belakang yang bersikap pekerjaan maupun yang bersifat 

pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, 

keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. Character 

merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar 

kreditnya. Menurut Putri (2010) informasi mengenai calon debitur 

dapat diperoleh dengan cara bekerjasama dengan kalangan 

perbankan maupun kalangan bisnis lainnya. Informasi dari 

kalangan perbankan diperoleh melalui surat menyurat atau 

koresponden antar bank yang dikenal dengan bank informasi, 

termasuk permohonan resmi kepada Bank Indonesia (BI) untuk 

memperoleh informasi tentang calon debitur, baik mengenai 

pribadinya maupun perusahaan atau bisnis yang dimiliki.  

2) Capacity  

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam 

membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya 

mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga 

akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit 

yang disalurkan.  
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3) Capital  

Penggunaan modal yang efektif dapat dilihat dari laporan 

keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan 

pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas 

dan ukuran lainnya. Capital adalah untuk mengetahui sumber-

sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha 

yang akan dibiayai oleh bank.  

4) Collateral  

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang 

bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi 

jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti 

keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang 

dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.  

5) Condition of economic  

Kondisi ekonomi pada masa sekarang dan yang akan 

datang harus dinilai sesuai dengan sektor masing-masing. 

Prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah juga 

harus dinilai. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai 

hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga 

kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. 

6) Constraint 

Menyangkut hambatan yang mungkin dihadapi oleh calon 

debitur sehingga tidak memungkinkan menjalankan usahanya 

di suatu tempat.  
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b. Analisis 7P dengan unsur penilaian sebagai berikut yaitu :  

1) Personality 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau 

tingkah laku sehari – hari maupun kepribadian nya masa lalu. 

2) Party  

Yaitu mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi 

tertentu atau golongan – golongan tertentu, berdasarkan modal, 

loyalitas, serta karakternya. 

3) Purpose  

Yaitu untuk engetahui dari nasabah dalam mengambil 

kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. 

4) Prospect  

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan 

datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain 

mempunyai prospek atau yang sebaliknya. 

5) Payment 

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan 

kredit yang telah diambil atau dari sumber mana aja dana 

untuk mengembalikan kredit. 

6) Profitability 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah 

dalam mencari laba. 
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7) Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang 

diberikan mendapatkan jaminan perlindungan sehingga kredit 

yang diberikan benar – benar aman.  

c. Sedangkan 3R adalah: 

1) Repayment ability adalah kemampuan membayar kembali 

pinjaman. 

2) Rate of return ditunjukkan dengan kemampuan memperoleh 

keuntungan yang masuk akal. 

3) Risk bearing capacity adalah kemampuan menghadapi risiko. 

 UMKM  8.

a. Pengertian UMKM Terdapat beberapa definisi menengenai Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berikut definisi mengenai 

UMKM menurut beberapa instansi:  

1) Definisi UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1:  

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

usaha mikro.  

b. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan 

merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 
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dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria 

usaha kecil.  

c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha 

kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan.  

2. Definisi UMKM menurut Kementrian Koperasi dan UMKM 

dalam Aufar (2014:8): Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro 

(UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih 

paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah 

(UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia 

yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 

s.d. Rp. 10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan. 

3. Definisi UMKM menurut Bank Indonesia dalam Aufar (2014:9) 

: Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara 

Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan 

usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan 

hukum seperti koperasi ; bukan merupakan anak perusahaan 
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atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik 

langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau 

besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 

200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki 

hasil penjualan paling banyak Rp. 200.000.000 per tahun, 

sedangkan usaha menangah, merupakan usaha yang memiliki 

kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara 

industri manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 500.000.000) dan 

non manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 600.000.000). 

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa UMKM 

adalah usaha milik orang perorangan badan usaha yang bukan 

merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan 

kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan batasan 

tertentu.  

b. Fungsi dan Peran UMKM  

UMKM memiliki peran yang sangat besar terhadap 

perekonomian Nasional. Adapun fungsi dan peran UKM 

diantaranya adalah sebagai penyedia barang dan jasa, penyerap 

tenaga kerja, pemerataan pendapatan, nilai tambah bagi produk 

daerah, peningkatan taraf hidup.  

Melihat perannya yang begitu besar maka pembinaan dan 

pengembangan industri kecil bukan saja penting sebagai jalur ke 

arah pemerataan hasil-hasil pembangunan, tetapi juga sebagai 
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unsur pokok dari seluruh struktur industri di Indonesia, karena 

dengan investasi yang kecil dapat berproduksi secara efektif dan 

dapat menyerap banyak tenaga kerja. 

  Kredit Usaha Rakyat  9.

KUR adalah skema kredit / pembiayaan modal kerja dan atau 

investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah dan Koperasi (UMKM) di bidang usaha produktif dan 

layak (feasible), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan 

persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum bankable). KUR 

merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai 

dibawah Rp.500.000.000 dengan pola penjaminan oleh pemerintah 

dengan besarnya coverage penjaminan maksimal 80% dari plafon 

kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan 

industri kecil, dan 70% dari plafon kredit untuk sektor lainnya. Dalam 

memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan 

penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-

dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis 

kredit sampai dengan kredit dikucurkan.Tahapan-tahapan dalam 

memberikan kredit ini dikenal dengan prosedur pemberian kredit. 

Tujuannya adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima 

atau ditolak. Prosedur pemberian kredit pada dasarnya sama pada 

semua bank, tetapi yang menjadi perbedaan yaitu masalahya mungkin 

hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang 
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ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur 

pemberian kredit pertama sekali dimulai dengan adanya permohonan 

dari calon debitur. Kemudian untuk membuktikan apakah permohonan 

ini dibuat sungguh-sungguh maka pihak bank mengadakan 

penyelidikan atau analisa kredit. Pekerjaan penyelidikan dilakukan 

oleh Market Officer. Jika dalam penyelidikan dan analisa dan analisa 

kredit tidak terdapat penyimpangan maka selanjutnya pihak bank 

dapat mengambil keputusan dalam pemberian kredit.Dalam hal 

prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT. Bank Nasional 

Indonesia Tbk, KC kepanjen telah sesuai dengan yang dipersyaratkan 

oleh Bank Indonesia.  

  Pengertian usaha produktif, usaha layak dan belum bankable 10.

Menurut Irna Putriansyah (2016:25) :  

i. Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa 

untuk,memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi 

pelaku usaha. 

ii. Usaha Layak adalah usaha yang menguntungkan/memberikan laba 

sehingga mampu membayar bunga/marjin dan mengembalikan 

seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka 

waktu yang disepakati antara bank pelaksana dan debitur KUR. 

iii. Belum Bankable adalah UMKM yang belum dapat memenuhi 

persyaratan perkreditan / pembiayaan dari bank, seperti dalam 

penyediaan agunan. 
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 Sasaran Program KUR  11.

Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah 

dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster 

rogram sebelumnya. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut 

mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari 

lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, BPR dan 

sebagainya.Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah 

UMKM (usaha mikro kecil menengah). Sektor usaha yang diperbolehkan 

untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.  

 

C. Kajian Teori  

Fungsi pokok kredit pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk 

melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan 

produksi dan bahkan konsumsi yang semuanya itu pada akhirnya ditujukan 

intuk Menaikkan taraf hidup masyarakat. Manusia memerlukan kredit 

karena manusia adalah homo economicus dan setiap manusia selalu 

berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.Kebutuhan manusia beraneka 

ragam sesuai dengan harkatnya yang selalu meningkat, sedangkan 

kemampuannya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan terbatas. Hal ini 

menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan 

cita-citanya, dalam hal ini ia berusaha. Maka untuk meningkatkan usahanya 

atau untuk meningkatkan daya guna suatu barang, manusia sangat 

memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan pada lembaga 
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keuangan bank maupun non-perbankan disebut kredit. Adapun beberapa 

pengertian prosedur kredit atau prosedur pemberian kredit dan atau prosedur 

penyaluran kredit adalah sebagai berikut: 

i.  Kasmir (2014)  

Mengemukan bahwa “Prosedur kredit adalah tahap-tahap yang 

harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. 

Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan 

suatu permohonan kredit”. 

ii.  Hasibuan (2010) 

Mengemukakan bahwa “prosedur penyaluran kredit adalah 

prosedur yang harus dipenuhi dalam penyaluran kredit”.  

iii.  Kuncoro & Suhardjono (2010)  

Berpendapat bahwa proses pemberian kredit terdiri dari 3 tahap, 

yaitu tahap kegiatan prakarsa dan analisis kredit, tahap rekomendasi dan 

tahap putusan kredit. Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa prosedur pemberian kredit adalah suatu proses yang 

harus dipenuhi melalui tahapan-tahapan sebelum kredit diputuskan untuk 

disetujui. 

iv.  Kuncoro & Suhardjono (2010)  

Prosedur pemberian kredit yang sehat adalah upaya bank dalam 

mengurangi risiko dalam pemberian kredit yang dimulai dengan tahap 

penyusunan perencanaan perkreditan, dilanjutkan dengan proses 

pemberian putusan kredit (prakarsa, analisis dan evaluasi, negosiasi, 
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rekomendasi dan pemberian putusan kredit), penyusunan perjanjian 

kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, persetujuan pencairan kredit 

serta pengawasan dan pembinaan kredit. Agar prosedur pemberian kredit 

dapat berjalan dengan baik maka diperlukan penatausahaan atau 

manajemen yang disebut Loan Management atau Manajemen Perkreditan 

Bank. Beberapa defenisi dari Manajemen Perkreditan (Loan Manajemen) 

adalah sebagai berikut:   

v. Pandia (2012)  

Berpendapat bahwa Loan Management atau Manajemen 

Perkreditan adalah “kegiatan bank mengalokasikan dananya dalam 

bentuk pinjaman yang diberikan atau kredit untuk memperoleh 

keuntungan (profitability) dengan memperhatikan tingkat keamanannya 

(safety)”. 

vi. Hasibuan (2010)  

Menjelaskan bahwa Manajemen Perkreditan adalah kegiatan 

mengatur pemanfaatan dana-dana bank, supaya produktif, aman dan giro 

wajib minimalnya tetap sehat. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut 

diatas, dapat disimpulkan bahwa Manajemen Perkreditan adalah suatu 

proses yang dilakukan secara sistematis agar penempatan dana berupa 

pinjaman dilakukan secara aman sehingga memberikan hasil yang 

optimal berupa pendapatan bunga yang dimulai dengan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan sehingga penempatan 

dana tersebut dapat diterima kembali (dibayar). 


