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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Manajemen 

2.1.1 Pengertian Manajemen  

Manajemen berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur, 

mengurus, atau mengelola. Dari kata tersebut secara substantive makna 

manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Dengan 

demikian, muncul pertanyaan apa yang dikelola, bagaimana mengelolanya, untuk 

apa dikelola, dan siapa yang berindak sebagai pengelola. Untuk memperoleh lebih 

jelas mengenai manajemen, berikut ini dipaparkan beberapa definisi manajemen 

oleh para ahli: 

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2009 : 3), Manajemen 

adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau 

pengarahan suatu kelompok orang- orang kearah tujuan organisasi  atau maksud- 

maksud yang nyata. 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan yang dikutip oleh Dr. H.M. Anton 

Athoillah, M.M. (2010:13.) menjelaskan bahwa manajemen dalam bahasa ingris, 

artinya to manage, yaitu : 

“Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung 

oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai 

tujuan. Dalam pengertian ini terdapat dua system yang harus selalu 

ada dalam manajemen, yaitu system organisasi dan system 

administrasi” 

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen adalah ilmu 

yang mengatur atau mengarahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang 

ingin dicapai organisasi. 
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2.2 Manajemen Keuangan  

2.2.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

  Menurut James Van Horne  dan John M. Wachhowicz, Jr (2009 : 7), 

Manajemen keuangan adalah ilmu yang membahas tentang investasi, 

pembelanjaan dan mengelola aset dengan beberapa tujuan menyeluruh yang 

direncanakan. 

Menurut Lawrence L.Gitman (2009 : 7), Manajemen keuangan adalah 

seluruh aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan 

menggunakan serta mengalokasikan dana tersebut. 

Dapat disimpulkan  bahwa Manajemen keuangan adalah aktivitas yang 

berhubungan dengan bagaimana mengalokasikan dana dan mengelola aset 

berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. 

 

2.2.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

Menurut Sutrisno (2010 : 5) fungsi manajemen keuangan yaitu : 

1. Keputusan investasi  

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan 

harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang 

akan mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. Bentuk, 

macam, dan komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan 

menunjang tingkat keuntungan dimasa depan.  

2. Kebutuhan pendanaan  

Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur 

modal. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber 

dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-

kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. 

3. Keputusan deviden  

Deviden merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh 

perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu deviden ini 
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merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang 

saham. 

2.3 BUMN 

2.3.1 Pengertian BUMN 

 Menurut Undang- Undang No 19 Tahun 2003    

  BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagain besar 

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan. 

 

2.3.2 Jenis- Jenis BUMN 

1. Perusahaan Perseroan (Persero)      

 Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan 

terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh 

pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan 

mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang 

bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut : 

 Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden 

 Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan 

perundang-undangan 

 Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-

undang 

 Modalnya berbentuk saham 

 Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara 

yang dipisahkan 

 Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris 

 Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik 

pemerintah 
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 Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai 

RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan 

terbatas 

 RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan 

 Dipimpin oleh direksi 

 Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan 

 Tidak mendapat fasilitas negara 

 Tujuan utama memperoleh keuntungan 

 Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata 

 Pegawainya berstatus pegawai Negeri 

Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala 

wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang 

untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi persero adalah orang yang 

bertanggung jawab atas pengurusan persero baik di dalam maupun diluar 

pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh RUPS. 

Komisaris adalah organ persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja 

persero itu, dan melaporkannya pada RUPS. 

Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. 

Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada 

pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah 

yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero 

yang tidak bisa diubah ialah: 

 Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN 

 Persero yang bergerak di bidang hankam negara 

 Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat 

 Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas 

dilarang diprivatisasi oleh UU. 
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Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi Persero adalah PT. PP 

(Pembangunan Perumahan), PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT 

Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PT Indosat Tbk (pada akhir 

tahun 2002 41,94% saham Persero ini telah dijual kepada swasta sehingga 

perusahaan ini bukan BUMN lagi), dan PT Telekomunikasi Indonesia 

Tbk, PT.Garuda Indonesia Airways(GIA). 

 

2. Perusahaan Jawatan (Perjan)       

 Perusahaan Jawatan (Perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN 

memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan 

Jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri Perusahaan Jawatan antara 

lain sebagai berikut: 

 memberikan pelayanan kepada masyarakat 

 merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah 

 dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada 

menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan 

 status karyawannya adalan pegawai negeri 

Contoh Perusahaan Jawatan (Perjan): Perjan RS Jantung Harapan 

Kita, Perjan RS Cipto Mangunkusumo, Perjan RS AB Harahap Kita, 

Perjan RS Sanglah, Perjan RS Kariadi, Perjan RS M. Djamil, Perjan RS 

Fatmawati, Perjan RS Hasan Sadikin, Perjan RS Sardjito, Perjan RS M. 

Husein, Perjan  RS Dr. Wahidin, Perjan RS Kanker Dharmais, Perjan RS 

Persahabatan. 

 

3. Perusahaan Umum (Perum)     

 Perusahaan Umum(PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang 

bertujuan untuk melayani kepentingan umum,tetapi sekaligus mencari 

keuntungan. 

Ciri-ciri Perusahaan Umum (Perum): 

 Melayani kepentingan masyarakat umum. 

 Dipimpin oleh seorang direksi/direktur. 



12 
 

 Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. 

Artinya, perusahaan umum (PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan 

semua pihak. 

 Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. 

 Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta. 

 Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara. 

Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum 

ANTARA, Perum Peruri, Perum Perumnas, Perum Balai Pustaka. 

 

2.4 CSR (Corporate Social Responsibility) 

2.4.1 Pengertian CSR 

Menurut Prof. Dr. Dwo Kartini dalam  bukunya yang berjudul 

“Corporate Social Responsibility” Pada dasarnya kesadaran akan CSR 

disebabkan sering kali terjadinya kecelakaan dan musibah yang 

disebabkan oleh kalangan industri, sehingga menimbulkan stigma 

industrial dikalangan masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu 

alasan perlunya kesadaran terhadap CSR (Corporate Social 

Responsibility) demi tercapainya sebuah keseimbangan dunia usaha antara 

pelaku dan masyarakat sekitar, yang menuntut para pelaku bisnis untuk 

menjalankan usahanya demi semakin bertanggung jawab. Perubahan 

lingkungan yang sangat dinamis, baik yang dipicu oleh kekuatan eksternal 

maupun internal yang telah memaksa para pelaku bisnis untuk tidak saja 

harus selalu meningkatkan laba dan kinerja, tetapi juga mesti peduli 

terhadap problem sosial. Berikut ini akan dijelaskan beberapa definisi CSR 

menurut para ahli : 

Menurut Wibisono (2007 : 7), Corporate Social Responsibility 

(CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk 

bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi 

dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersaman dengan 

peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. 
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Menurut Carroll dan Turker (2008) menyatakan bahwa tanggung 

jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) 

merupakan tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab ekonomi, 

tanggung jawab hukum, tanggung jawab etika, dan discretionary 

responsibilities.  Karena itu, CSR dapat didefinisikan sebagai perilaku  

perusahaan yang bertujuan untuk mempengaruhi secara positif para 

pemangku kepentingan  dan melampaui kepentingan ekonomi. Sedangkan  

Menurut Kotler dan Lee dalam Solihin (2009) mendefinisikan 

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik 

dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. 

Jadi, Corporate Social Responsibility ( CSR) adalah komitmen 

yang harus dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawabnya 

kepada masyarakat terutama tanggung jawab dalam ekonomi dan 

tanggung jawab etika. 

 

2.4.2. Pelaporan dan Pemeriksaan CSR 

Untuk menunjukkan bahwa perusahaan adalah warga dunia bisnis yang 

baik maka perusahaan dapat membuat pelaporan atas dilaksanakannya beberapa 

standar CSR termasuk dalam hal: 

 Akuntabilitas atas standar AA1000 berdasarkan laporan sesuai 

standar John Elkington yaitu laporan yang menggunakan dasar triple 

bottom line (3BL) 

 Global Reporting Initiative yang mungkin merupakan acuan laporan 

berkelanjutan yang paling banyak digunakan sebagai standar saat ini. 

 Verite, acuan pemantauan 

 Laporan berdasarkan standar akuntabilitas sosial internasional SA8000 

 Standar manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14000 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntabilitas
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=AA1000&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Triple_bottom_line&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Triple_bottom_line&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Verite&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SA8000&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_14000&action=edit&redlink=1
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Di beberapa negara dibutuhkan laporan pelaksanaan CSR, walaupun sulit 

diperoleh kesepakatan atas ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan dalam aspek sosial. Sementara aspek lingkungan apalagi aspek 

ekonomi memang jauh lebih mudah diukur. Banyak perusahaan sekarang 

menggunakan auditeksternal guna memastikan kebenaran laporan tahunan 

perseroan yang mencakup kontribusi perusahaan dalam pembangunan 

berkelanjutan, biasanya diberi nama laporan CSR atau laporan keberlanjutan. 

Akan tetapi laporan tersebut sangat luas formatnya, gayanya dan metodologi 

evaluasi yang digunakan (walaupun dalam suatu industri yang sejenis). Banyak 

kritik mengatakan bahwa laporan ini hanyalah sekadar "pemanis bibir" (suatu 

basa-basi), misalnya saja pada kasus laporan tahunan CSR dari 

perusahaan Enron dan juga perusahaan-perusahaan rokok. Namun, dengan 

semakin berkembangnya konsep CSR dan metode verifikasi laporannya, 

kecenderungan yang sekarang terjadi adalah peningkatan kebenaran isi laporan. 

Bagaimanapun, laporan CSR atau laporan keberlanjutan merupakan upaya untuk 

meningkatkan akuntabilitas perusahaan di mata para pemangku kepentingannya. 

 

2.4.3.  Bentuk Pelaksanaan CSR 

 Menurut Kotler dan Lee (2008) menyebutkan beberapa bentuk program 

corporate social responsibility yang dapat dipilih, yaitu:  

1. Cause Promotions 

Dalam cause promotions ini perusahaan berusaha untuk meningkatkan 

awareness masyarakat mengenai suatu isu tertentu, dimana isu ini 

tidak harus berhubungan atau berkaitan dengan lini bisnis perusahaan, 

dan kemudian perusahaan mengajak masyarakat untuk 

menyumbangkan waktu, dana, atau benda mereka untuk membantu 

mengatasi atau mencegah permasalahan tersebut. Dalam cause 

promotions ini, perusahaan bisa melaksanakan programnya secara 

sendiri ataupun bekerjasama dengan lembaga lain, misalnya: non 

http://id.wikipedia.org/wiki/Audit
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan
http://id.wikipedia.org/wiki/Enron
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government organization. Contoh cause promotions ialah kegiatan 

gerak jalan yang diikuti oleh masyarakat.  

 

2. Cause-Related Marketing  

Dalam cause related marketing, perusahaan akan mengajak 

masyarakat untuk membeli atau menggunakan produknya, baik itu 

barang atau jasa, dimana sebagian dari keuntungan yang didapat 

perusahaan akan didonasikan untuk membantu mengatasi atau 

mencegah masalah tertentu. Cause related marketing dapat berupa: 

“setiap barang yang terjual, maka sekian persen akan didonasikan 

untuk masyarakat yang membutuhkan.  

 

3. Corporate Social Marketing  

Corporate social marketing dilakukan perusahaan dengan tujuan 

untuk mengubah perilaku masyarakat (behavioral changes) dalam 

suatu isu tertentu. Biasanya corporate social marketing, berfokus pada 

bidang-bidang di bawah ini, yaitu :  

a. bidang kesehatan (health issues), misalnya: mengurangi kebiasaan 

merokok, pencegahan HIV/AIDS,dan sebagainya  

b. bidang keselamatan (injury prevention issues), misalnya: 

keselamatan berkendara, pengurangan peredaran senjata api, dan 

sebagainya 

c. bidang lingkungan hidup (environmental issues), misalnya: 

konservasi air, polusi, dan pengurangan penggunaan pestisida  

d. bidang masyarakat (community involvement issues), misalnya: 

memberikan suara dalam pemilu, menyumbangkan darah, dan 

perlindungan hak-hak binatang. 

 

4. Corporate Philanthrophy  

Corporate philanthropy mungkin merupakan bentuk CSR yang 

paling tua. Corporate philanthrophy ini dilakukan oleh perusahaan 
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dengan memberikan kontribusi/sumbangan secara langsung dalam 

bentuk dana, jasa atau alat kepada pihak yang membutuhkan baik itu 

lembaga, perorangan, ataupun kelompok tertentu. Corporate 

philanthropy dapat dilakukan dengan:   

a. menyumbangkan uang secara langsung, misalnya: memberikan 

beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu 

b. memberikan barang, misalnya: memberikan bantuan peralatan tulis 

untuk anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah terbuka  

c. memberikan jasa, misalnya: memberikan bantuan imunisasi kepada 

anak-anak di daerah terpencil. 

 

5. Corporate Volunteering  

Corporate volunteering adalah bentuk CSR di mana perusahaan 

mendorong atau mengajak karyawannya ikut terlibat dalam program 

CSR yang sedang dijalankan dengan jalan mengkontribusikan waktu 

dan tenaganya.   

 

6. Socially Responsible Bussiness   

Dalam Socially responsible business, perusahaan melaksanakan 

aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh 

hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial 

dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara 

lingkungan hidup.  Komunitas ini mencakup karyawan perusahaan, 

pemasok, distributor, serta organisasi nirlaba yang menjadi mitra 

perusahaan serta masyarakat secara umum.  

Menurut Saidi dan Abidin dalam Budimanta (2004) 

Sedikitnya terdapat empat pola/model pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility yang umumnya diterapkan di Indonesia, yaitu:  
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1. Melalui Keterlibatan Langsung  

Program CSR dilakukan secara langsung dengan menyelenggarakan 

sendiri berbagai kegiatan sosial ataupun menyerahkan bantuan-bantuan 

secara langsung kepada masyarakat.  

2. Melalui Yayasan ataupun Organisasi Sosial  

Terdapat sebuah yayasan ataupun organisasi sosial yang didirikan 

sendiri untuk mengelola berbagai kegiatan sosial yang dalam hal ini 

merupakan aplikasi dari kegiatan CSR. 

3. Bermitra dengan Pihak lain  

CSR dilakukan dengan membangun kerjasama dengan pihak lain baik 

itu lembaga sosial/organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, 

instansi pendidikan, dll. Kerjasama ini dibangun dalam mengelola 

seluruh kegiatan maupun dalam pengelolaan dana.  

4. Bergabung dalam konsorsium  

Bergabung menjadi anggota ataupun mendukung sebuah lembaga 

sosial yang berbasis pada tujuan sosial. Dari keseluruhan model 

tersebut, di Indonesia pada umumnya terdapat model pelaksanaan CSR 

dengan bermitra dengan pihak lain ataupun organisasi lain. Adapun 

kecenderungan kegiatan yang dilakukan adalah berupa pelayanan 

sosial pendidikan dan pelatihan, lingkungan, ekonomi dan sebagainya. 

 

Selain hal tersebut diatas, terdapat tiga prinsip dasar yang penting 

untuk diperhatikan dalam pelaksanaan CSR (Tripple Bottom Lines CSR), 

prinsip ini harus menjadi pemahaman secara menyeluruh dalam 

pengaplikasian program CSR.  

1. Profit (Keuntungan Ekonomi) berarti tetap berorientasi terhadap 

keuntungan secara ekonomi   

2. People (Kesejahteraan Masyarakat) berarti harus tetap memiliki 

kepedulian sosial terhadap kesejahteraan manusia.  

3. Plannet (Keberlanjutan Lingkungan Hidup) berarti peduli terhadap 

lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati.  
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Ketiga hal ini merupakan prinsip dasar yang harus menjadi landasan 

dalam setiap konsep pelaksanaan CSR sehingga pemahaman yang keliru 

terhadap konteks pelaksanaan CSR dapat dihindari. 

 

2.4.4. Alasan Terkait Bisnis Untuk CSR 

Secara umum, alasan terkait bisnis untuk melaksanakan CSR biasanya 

berkisar satu ataupun lebih dari argumentasi di bawah ini: 

A. Sumber Daya Manusia  

Program CSR dapat berwujud rekruitmen tenaga kerja dan 

mempekerjakan masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi CSR dapat 

dipergunakan untuk menarik perhatian para calon pelamar pekerjaan, 

terutama sekali dengan adanya persaingan kerja di antara para lulusan. 

Akan terjadi peningkatan kemungkinan untuk ditanyakannya kebijakan 

CSR perusahaan, terutama pada saat perusahaan merekruit tenaga kerja 

dari lulusan terbaik yang memiliki kesadaran sosial dan lingkungan. 

Dengan memiliki suatu kebijakan komprehensif atas kinerja sosial dan 

lingkungan, perusahaan akan bisa menarik calon-calon pekerja yang 

memiliki nilai-nilai progresif. CSR dapat juga digunakan untuk 

membentuk suatu atmosfer kerja yang nyaman di antara para staf, 

terutama apabila mereka dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang 

mereka percayai bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas, baik 

itu bentuknya "penyisihan gaji", "penggalangan dana" ataupun 

kesukarelawanan (volunteering) dalam bekerja untuk masyarakat. 

 

B. Manajemen Risiko  

Manajemen risiko merupakan salah satu hal paling penting dari 

strategi perusahaan. Reputasi yang dibentuk dengan susah payah selama 

bertahun-tahun dapat musnah dalam sekejap melalui insiden seperti 

skandal korupsi atau tuduhan melakukan perusakan lingkungan hidup. 

Kejadian-kejadian seperti itu dapat menarik perhatian yang tidak 

diinginkan dari penguasa, pengadilan, pemerintah dan media massa. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_risiko
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Reputasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup


19 
 

Membentuk suatu budaya kerja yang "mengerjakan sesuatu dengan 

benar", baik itu terkait dengan aspek tata kelola perusahaan, sosial, 

maupun lingkungan yang semuanya merupakan komponen CSR pada 

perusahaan dapat mengurangi risiko terjadinya hal-hal negatif tersebut.  

 

C. Membedakan Merek  

Di tengah hiruk pikuknya pasar maka perusahaan berupaya keras 

untuk membuat suatu cara penjualan yang unik sehingga dapat 

membedakan produknya dari para pesaingnya di benak konsumen. CSR 

dapat berperan untuk menciptakan loyalitas konsumen atas dasar nilai 

khusus dari etika perusahaan yang juga merupakan nilai yang dianut 

masyarakat. Menurut Philip Kotler dan Nancy Lee, setidaknya ada dua 

jenis kegiatan CSR yang bisa mendatangkan keuntungan terhadap merek, 

yaitu corporate social marketing (CSM) dan cause related 

marketing (CRM). Pada CSM, perusahaan memilih satu atau beberapa 

isu--biasanya yang terkait dengan produknya yang bisa disokong 

penyebar luasannya di masyarakat, misalnya melalui media campaign. 

Dengan terus menerus mendukung isu tersebut, maka lama kelamaan 

konsumen akan mengenali perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang 

memiliki kepedulian pada isu itu. Segmen tertentu dari masyarakat 

kemudian akan melakukan pembelian produk perusahaan itu dengan 

pertimbangan kesamaan perhatian atas isu tersebut. CRM bersifat lebih 

langsung. Perusahaan menyatakan akan menyumbangkan sejumlah dana 

tertentu untuk membantu memecahkan masalah sosial atau lingkungan 

dengan mengaitkannya dengan hasil penjualan produk tertentu atau 

keuntungan yang mereka peroleh. Biasanya berupa pernyataan rupiah per 

produk terjual atau proporsi tertentu dari penjualan atau keuntungan. 

Dengan demikian, segmen konsumen yang ingin menyumbang bagi 

pemecahan masalah sosial dan atau lingkungan, kemudian tergerak 

membeli produk tersebut. Mereka merasa bisa berbelanja sekaligus 

menyumbang. Perusahaan yang bisa mengkampanyekan CSM dan CRM-



20 
 

nya dengan baik akan mendapati produknya lebih banyak dibeli orang, 

selain juga mendapatkan citra sebagai perusahaan yang peduli pada isu 

tertentu. 

 

D. Ijin Usaha  

Perusahaan selalu berupaya agar menghindari gangguan dalam 

usahanya melalui perpajakan atau peraturan. Dengan melakukan sesuatu 

kebenaran secara sukarela maka mereka akan dapat meyakinkan 

pemerintah dan masyarakat luas bahwa mereka sangat serius dalam 

memperhatikan masalah kesehatan dan keselamatan, diskriminasi atau 

lingkungan hidup maka dengan demikian mereka dapat menghindari 

intervensi. Perusahaan yang membuka usaha di luar negara asalnya dapat 

memastikan bahwa mereka diterima dengan baik selaku warga perusahaan 

yang baik dengan memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dan akibat 

terhadap lingkungan hidup, sehingga dengan demikian keuntungan yang 

menyolok dan gaji dewan direksinya yang sangat tinggi tidak 

dipersoalkan. 

 

E. Motif Perselisihan Bisnis  

Kritik atas CSR akan menyebabkan suatu alasan dimana akhirnya 

bisnis perusahaan dipersalahkan. Contohnya, ada kepercayaan bahwa 

program CSR seringkali dilakukan sebagai suatu upaya untuk 

mengalihkan perhatian masyarakat atas masalah etika dari bisnis utama 

perseroan. 

 

2.4.5 Pengungkapan CSR 

Pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus  

memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu  

unit usaha (Ghozali dan Chariri, 2007).   Secara konseptual, pengungkapan 

merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan 

merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam  

http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
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bentuk seperangkat penuh laporan keuangan (Suwardjono, 2005).  Secara umum, 

tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang  dipandang perlu untuk 

mencapai tujuan pelaporan keuangan dan melayani berbagai pihak yang 

mempunyai kepentingan berbeda (Suwardjono, 2005).  

Securities Exchange Comitee (SEC) menuntut lebih banyak pengungkapan  

karena pelaporan keuangan mempunyai aspek sosial dan publik (public interest).  

Oleh karena itu, pengungkapan dituntut lebih  dari sekedar pelaporan keuangan,  

tetapi meliputi pula penyampaian informasi kualitatif dan kuantitatif, baik yang  

mandatory maupun voluntary disclosure (Chrismawati , 2007). Informasi yang 

dimuat dalam laporan tahunan ada dua jenis. Yang  pertama adalah laporan 

tahunan dengan pengungkapan wajib yaitu pengungkapan informasi yang wajib 

diberitahukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bapepam No. : Kep-

38/PM/1996 tgl 17 Januari 1996. Jenis yang kedua adalah laporan tahunan dengan 

pengungkapan  sukarela yaitu pengungkapan informasi diluar pengungkapan 

wajib yang  diberikan dengan sukarela oleh perusahaan para pemakai (Yuliarto 

dan Chariri,  2003 dalam  Mahdiyah, 2008). Salah satu bagian dari pengungkapan 

sukarela  yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan yaitu 

pengungkapan  tanggung jawab sosial perusahaaan. Pengungkapan kinerja sosial 

pada laporan tahunan perusahaan seringkali  dilakukan secara sukarela oleh 

perusahaan.   

Ada berbagai motivasi yang mendorong manajer secara sukarela 

mengungkapkan informasi sosial dan  lingkungan. Menurut Deegan (2002) dalam 

Ghozali dan Chariri (2007), alasan  tersebut antara lain : 

a) Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang. 

Ini sebenarnya bukanlah alasan utama yang ditemukan di berbagai negara 

karena ternyata tidak banyak aturan yang meminta perusahaan  

mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan. 

b) Pertimbangan rasionalitas ekonomi (economic rationality). Atas dasar 

alasan ini, praktik pengungkapan sosial dan lingkungan memberikan 

keuntungan bisnis karena perusahaan melakukan “hal yang benar” dan 

alasan ini mungkin dipandang sebagai motivasi utama. 
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c) Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan. Artinya, manajer  

berkeyakinan bahwa orang yang memiliki hak tidak dapat dihindari untuk  

memperoleh informasi yang memuaskan, tidak peduli dengan cost yang 

diperlukan untuk menyajikan informasi tersebut. Namun demikian, 

kelihatannya pandangan ini bukanlah pandangan dalam kebanyakan 

organisasi bisnis yang beroperasi dan lingkungan kapitalis. 

d) Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman. Lembaga pemberi 

pinjaman sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko mereka 

sehingga cenderung menghendaki peminjam untuk secara periodik 

memberikan berbagai item informasi tentang kinerja dan kebijakan sosial 

dan lingkungannya. 

e) Untuk mematuhi harapan masyarakat, barangkali refleksi atas pandangan 

bahwa kepatuhan terhadap “ijin yang diberikan masyarakat untuk 

beroperasi” (atau “kontrak sosial”) tergantung pada penyediaan informasi 

berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan.  

f) Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan. 

Misalnya, pelaporan mungkin dipandang sebagai respon atas pemberitaan 

media yang bersifat negatif, kejadian sosial atau dampak lingkungan  

tertentu, atau barangkali sebagai akibat dari rating yang jelek yang 

diberikan oleh lembaga pemberi peringkat perusahaan. 

g) Untuk memanage kelompok stakeholder tertentu yang powerful. 

h) Untuk menarik dana investasi. Di lingkungan internasional,  “ethical 

investment funds”merupakan bagian dari pasar modal yang semakin 

meningkat peranannya, misalnya  The Dow Jones Sustainability Group 

Index. Pihak yang bertanggungjawab dalam merangking organisasi 

tertentu untuk tujuan analisis portfolio menggunakan informasi dari 

sejumlah sumber termasuk informasi yang dikeluarkan oleh organisasi 

tersebut. 

i) Untuk mematuhi  persyaratan industri, atau  code of conduct tertentu. 

Misalnya, di Australia-Industri pertambangan memiliki Code for 
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Environmental Management.  Jadi  ada tekanan tertetu untuk mematuhi 

aturan tersebut Atura tersebut dapat mempengaruhi persyaratan pelaporan. 

j) Untuk menenangkan penghargaan pelaporan tertentu. Ada berbagai  

penghargaan yang diberikan oleh beberapa negara kepada perusahaan 

yang melaporkan kegiatannya termasuk kegiatan yang berkaitan dengan  

aspek  sosial dan dampak lingkungan. 

 

2.5 UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)   

2.5.1 Pengertian UMKM 

 Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) : 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau 

badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yakni : 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha  

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga 

ratus juta rupiah)  

2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni : 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah). 

3. Usaha Menengah,yaitu 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 
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menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil 

atau usaha besar yang memenuhi kriteria : 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

 

Menurut Kementrian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil 

sebagai perorangan/ badan usaha yang telah melakukan kegiatan/ usaha yang 

mempunyai penjualan/omset per tahun Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) 

setinggi- tingginya Rp. 600.000.000 (diluar tanah dan bangunan). 

 

Kesimpulan dari UMKM adalah Usaha perorangan yang memenuhi 

kriteria usaha kecil yaitu hasil penjualan tidak lebih dari Rp 1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah), aset atau kekayaan paling tinggi Rp 600.000.000 (enam ratus 

juta rupiah) diluar tanah dan bangunan. 

 

2.6 PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) 

Indonesia secara inisiatif melakukan regulasi pelaksanaan CSR 

sebagaimana tercantum pada Pasal 74 UU No.40 tentang Perseroan Terbatas. 

Peran BUMN dalam pengembangan usaha kecil dilaksanakan sejak terbitnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan 

Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan 

Perusahaan Perseroan (PERSERO). Pertimbangan yang mendasari pelaksanaan 

program tersebut adalah adanya posisi strategis BUMN dalam hubungannya 

dengan usaha kecil yaitu memiliki keunggulan pada bidang produksi/pengolahan, 

teknologi, jaringan distribusi dan SDM yang dapat dimanfaatkan untuk membina 
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dan mengembangkan usaha kecil sehingga menjadi usaha yang tangguh dan 

mandiri.  

Pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN mulai tertata setelah 

terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No.: 1232/KMK.013/1989 yang 

mewajibkan BUMN menyisihkan 1-2% dari laba yang diperoleh perusahaan 

untuk membina Usaha Kecil dan Koperasi. Pada saat itu program ini dikenal 

dengan nama Program Pegelkop (pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah 

dan koperasi) dan pada tahun 1994 dengan terbitnya Keputusan Menteri 

Keuangan No.: 316/KMK.016/1994 nama program diganti menjadi program 

PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi). Seiring dengan perkembangan 

kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan-peraturan 

tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri 

Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 nama program 

diganti menjadi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program 

Bina Lingkungan (disingkat PKBL).  

Program Kemitraan Usaha kecil dan Bina Lingkungan adalah bentuk 

tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat. PKBL 

dilaksanakan dengan dasar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

BUMN serta Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 yang 

menyatakan maksud dan tujuan BUMN tidak hanya mengejar keuntungan, 

melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha 

golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.  Dana program diperoleh dari 

penyisihan sebagian laba perusahaan, masing-masing perusahaan memberikan 2% 

dari laba bersih perusahaan sebagai bentuk tugas sosial BUMN. Dalam 

pertanggungjawabannya, BUMN melakukan pembukuan terpisah atas 

implementasi PKBL ini yang disampaikan secara berkala, triwulanan dan tahunan 

setelah diaudit oleh auditor independen. Kewajiban melaksanakan CSR juga 

diberlakukan bagi perusahaan yang melakukan penanaman modal di Indonesia 

yang diatur dalam UU No.25 tahun 2007.    
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Usaha yang berhak memperoleh dana PKBL adalah usaha kecil dan mikro 

milik Warga Negara Indonesia (WNI) dengan kekayaan bersih maksimal Rp 200 

juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil 

penjualan tahunan paling banyak Rp 1 milyar. Bentuk usaha yang dianjurkan 

adalah perseroan independen, bukan badan hukum ataupun koperasi dan sudah 

dijalankan minimal 1 (satu) tahun dengan potensi untuk dikembangkan. Program 

ini dibagi kedalam dua bentuk yaitu,  

 

2.6.1 Pengertian PKBL 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 

Nomer KEP-236/BMU/2003 Tanggal 17 Juni 2003 Tentang Program Kemitraan 

Badan Milik Negara Dengan Usaha Kecil, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 

4, Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut 

Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil 

agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari laba BUMN. 

Usaha kesil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan memenuhi 

kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan 

sebagaimana diatur dalam dalam keputusan ini. 

Mitra Binaan adalah usaha kecil yang mendapatkan pinjaman dari 

Program Kemitraan. 

Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah 

program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN diwilayah usaha 

BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. 

Objek bantuan yang dapat diberikan bantuan dana Program Bina 

Lingkungan adalah : korban bencana alam, pendidikan dan atau pelatihan, 

peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan prasarana dan sarana umum 

seta bantuan sarana ibadah. 

 

 

 

 



27 
 

2.7 Kredit 

 Menurut Kasmir dalam buku yang berjudul “Bank dan Lembaga 

Keuangan Lainnya” (2008 : 270) menjelaskan bahwa Kredit berasal dari bahasa 

latin yaitu “credere” artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit 

adalah ia percaya si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan 

dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan 

penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai 

jangka waktu.  

 

2.7.1 Pengertian Kredit 

Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998   

 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. 

Menurut Iswi Hariyani (2010 : 10) menyatakan “Kredit adalah 

pinjaman yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga 

pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah”. 

Menurut Eddie Rinaldy (2009 : 29)  kredit adalah semua pinjaman 

yang didasarkan oleh kepercayaan bahwa debitur akan mengembalikan 

pinjaman beserta bunganya sesuai perjanjian yang telah disepakati. 

 Berdasarkan pengertian- pengertian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga 

keuangan lainnya kepada nasabah atau debitur yang didasarkan 

kepercayaan bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan 

waktu yang telah disepakai beserta  bunganya. 
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2.7.2 Tujuan Pemberian Kredit 

Kasmir (2008 : 100) mengemukakan tujuan  pemberian suatu 

kredit, yaitu : 

1. 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. 

2. 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. 

3. Untuk membantu Pemerintah.  

Bahwa, dengan banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank-bank, hal ini 

berarti dapat meningkatkan pembangunan disegala sektor, khususnya 

disektor ekonomi. 

 

 

2.7.3 Unsur- Unsur Pemberian Kredit  

Menurut Dr. Kasmir (2013 : 274) ada unsur- unsur yang 

terkandung dalam pemberian suatu kredit, yaitu : 

 

1. Kepercayaan 

Kepercayaan artinya bahwa pemberi kredit percaya penerima kredit 

akan mengembalikan kredit yang diberikan. Dasar pertimbangan yang 

akan diberikan oleh pemberi kredit adalah iktikad baik nasabah, yaitu 

adanya kemauan untuk membayar. Bagi penerima kredit hal ini berarti  

memperoleh kepercayaan dan juga memiliki kemampuan untuk 

membayar kewajiban. 

2. Kesepakatan  

Sebelum kredit dikucurkan, pemberi kredit dengan penerima kredit 

terlebih dulu menyepakati hal- hal yang menjadi kewajiban dan hak 



29 
 

masing- masing pihak. Kemudian, juga disepakati sanksi- sanksi yang 

akan diberikan apabila masing- masing pihak melanggar kesepakatan 

yang telah dibuat. Kesepakatan ini dituangkan dalam akad kredit yang 

ditandatangani oleh kedua pihak pada saat kredit disetujui oleh bank 

atau lembaga keuangan lain yaitu : 

1. Jangka Waktu 

Setiap kredit yang disalurkan pasti memiliki jangka waktu tertentu, 

artinya tidak ada kredit yang waktu pengembaliannya tidak terbatas. 

Jangka waktu tersebut merupakan waktu pengembalian atau kapan 

kredit tersebut akan berakhir (lunas). 

2. Risiko ( Degree of Risk) 

Dimasa depan kondisi penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena 

itu, setiap kredit yang dibiayai pasti memiliki resiko tidak tertagih alias 

macet. Hal ini disebabkan oleh berbagai sebab, baik yang disengaja 

maupun tidak disengaja. Sengaja artinya penerima kredit sengaja untuk 

tidak mau membayar kreditnya. Sementara tidak sengaja artinya 

penerima kredit memang tidak bermaksud untuk tidak mengembalikan 

kreditnya. Hanya saja penerima kredit (nasabah) belum memiliki 

kemampuan akibat misalnya kerugian yang diderita atau terkena 

bencana.oleh karena itu, dalam hal ini pihak pemberi kredit harus 

mempertimbangkan faktor resiko yang harus ditanggung apabila 

terjadi sesuatu. Untuk menutupi risiko yang mungkin akan terjadi, 

biasanya pemberi kredit seperti bank atau lembaga keuangan lain 

biasanya mensyaratkan suatu jaminan yang nilainya lebih tinggi dari 

krdit yang akan diberikan, ataupun dengan menjaminkan lewat 

asuransi untuk mengalihkan risiko kerugian yang mungkin timbul. 

3. Balas Jasa 

Sudah pasti bank atau lembaga keuangan lain mengharapkan 

keuntungan atas setiap dana yang dikucurkan. Keuntungan ini disebut 

balas jasa. Keuntungan yang dimaksud adalah bunga. Bagi nasabah 
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balas jasa ini merupakan jasa atau imbalan yang mereka berikan atas 

dana yang mereka gunakan.  

 

2.7.4 Jenis- Jenis Kredit  

 Dari segi kegunaan Menurut Dr. Kasmir (2013 : 277) terdapat 2 jenis 

kredit yaitu 

1. Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan 

investasi, misalnya membangun pabrik, rumah, pembelian mesin- 

mesin, tanah, dan lainnya. Kredit investasi biasanya diberikan untuk 

waktu jangka panjang. 

2. Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan 

modal kerja, misalnya untuk membeli bahan baku, pembayaran gaji 

dan biaya lainnya. Kredit modal kerja diberikan dalam waktu yang 

relatif pendek. 

 

Dilihat dari segi Jangka Waktu 

a. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka 

waktu maksimal satu tahun atau kurang dari satu tahun. 

b. Kredit jangka menengah merupakan kredit yang memiliki jangka 

waktu satu sampai tiga tahun, namun dewasa ini banyak bank yang 

mengklasifikasikan menjadi kredit jangka panjang. 

c. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang memiliki jangka 

waktu lebih dari satu atau tiga tahun. Artinya ada bank atau 

lembaga keuangan lain yang mengklasifikasikan yang lebih dari 

satu tahun menjadi kredit jangka panjang, namun adapula yang 

mengklasifikasikan lebih dari tiga tahun menjadi jangka panjang. 
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2.7.5 Analisis Kredit 

Analisi kredit dapat dilakukan dengan berbagai alat analisi. Dalam 

praktiknya terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk 

menentukan kelayakan suatu kredit yaitu Menurut Dr. Kasmir (2013 : 

286) dengan 5 C : 

1. Character adalah sifat atau watak nasabah. Analisis ini untuk 

mengetahui sifat atau watak seorang nasabah atau pemohon 

kredit, apakah memiliki watak atau sifat bertanggung jawab 

terhadap kredit yang diambilnya. Dari watak atau sifatnya ini, 

akan terlihat kemauan nasabah untuk membayar dalam kondisi 

sesulit apapun. Namun, sebaliknya jika nasabah tidak memiliki 

sifat yang mau membayar, nasabah akan berusaha mengelak 

untuk membayar dengan berbagai alasan tentunya. Watak atau 

sifat ini akan dapat dilihat dari masa lalu nasabah melalui 

pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, maupun hasil 

wawancara dengan nasabah. 

2. Capacity yaitu analisi yang digunakan untuk melihat 

kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini 

dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif 

dan usaha yang dibiayai utuk kredit perdagangan atau 

produktif. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar bank atau 

lembaga keuangan lain tidak mengalami kerugian. Untuk 

menilai kemampuan nasabah dapat dinilai dari dokumen yang 

dimiliki, hasil konfirmasi dengan pihak yang memiliki 

kewenangan mengeluarkan surat tertentu (misalnya 

penghasilan seseorang), hasil wawancara atau melalui 

perhitungan rasio keuangan. 

3. Capital adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah 

untuk membiayai kredit. Hal ini penting karena pihak pemberi 

kredit tidak akan membiayai kredit tersebut 100% artinya harus 

ada modal dari nasabahnya. Tujuannya adalah jika nasabah 
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juga ikut memiliki modal dan ditanamkan pada kegiatan 

tersebut, nasabah juga akan merasa memiliki sehingga 

termotivasi untuk bekerja sungguh - sungguh agar usaha 

tersebut berhasil, dan mampu untuk emmbayar kewajiban. 

4. Condition yaitu kondisi umum saat ini dan yang akan datang 

tentunya. Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi 

saat ini, apakah layak untuk membiayai kredit untuk sektor 

tertentu. Kondisi lainnya yang harus diperhatikan adalah 

kondisi lingkungan sekitar, misalnya kondisi keamanan dan 

kondisi sosial masyarakat. 

5. Collateral  merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada 

bank atau lembaga keuangan lainnya dalam  rangka 

pembiayaan kredit yang diajukannya. Jaminan ini digunakan 

sebagai alernatif terakhir bagi bank untuk berjaga- jaga kalau 

terjadi kemacetan terhadap kredit yang dibiayai. Mengapa 

collateral atau jaminan menjadi penilaian terakhir dari 5 of C. 

Hal ini disebabkan karena yang paling penting adalah penilaian 

yang diatas. Apabila sudah layak, jaminan hanyalah merupakan 

tambahan saja untuk berjaga- jaga karena ada faktor- faktor 

yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan kredit macet, 

misalnya bencana alam. 


