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2.4 Pengertian Evaluasi, Prosedur dan Persyaratan 

Untuk mengetahui apakah pemberian kredit yang dilakukan oleh bank 

sudah memadai, maka diperlukan adanya evaluasi terhadap prosedur dan 

persyaratan kredit yang sudah ada. 

Dengan adanya evaluasi terhadap prosedur dan persyaratan yang ada dan 

sudah berjalan, diharapkan tingkat ketidaklancaran atau tingkat kredit bermasalah 

bisa dikurangi. Tujuan dari evaluasi itu sendiri yaitu untuk meminimumkan 

tingkat penyimpangan yang sudah terjadi dan yang akan terjadi sehingga tujuan 

perusahaan tercapai.  

Anthony, et al. mendefinisikan Evaluasi yang diterjemahkan oleh Maulana 

(1990:489) mengatakan bahwa : 

“Evaluasi adalah suatu proses atau rencana manajemen dalam 

rangka memeriksa kembali terhadap peraturan atau prosedur yang 

sudah berjalan”. 

Sedangkan menurut Kamus Istilah Manajemen, Evaluasi pekerjaan adalah: 

“ Upaya sistematis untuk menyusun pekerjaan menurut peringkatnya 

dengan membandingkan satu dengan yang lainnya ” 

 

 



Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan 

suatu proses untuk memeriksa kembali terhadap peraturan atau prosedur yang 

sudah berjalan secara sistematis dengan membandingkan satu dengan yang 

lainnya.  

Sedangkan pengertian dari Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2002:899) adalah : 

“ Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode 

langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu 

masalah.” 

Dan menurut Kamus Istilah Manajemen (1994:193), Prosedur adalah : 

“ Tata cara melakukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan 

diwajibkan.” 

Berdasarkan definisi diatas, maka prosedur merupakan tata cara untuk 

menyelesaikan suatu aktivitas dengan menekankan pada metode langkah demi 

langkah yang harus dilakukan.  

Sedangkan pengertian dari Persyaratan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2002:1115) adalah : 

“ Persyaratan adalah hal-hal yang menjadi syarat.”  

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diperoleh pengertian bahwa 

persyaratan merupakan hal-hal yang menjadi syarat yang harus dilakukan atau 

dipenuhi pada suatu aktivitas.  

 

 



2.5   Bank 

2.5.1 Arti Bank 

Pengertian mengenai bank yang dikutip di bawah ini pada dasarnya satu 

sama lainnya sama. Walaupun ada perbedaan, hanya nampak pada tugas atau 

usaha bank. Ada yang mendefinisikan bank sebagai suatu badan yang tugas 

utamanya menghimpun uang dari pihak ke tiga, tetapi ada juga yang 

mendefinisikan bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara 

untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang 

ditentukan. Menurut Kasmir (2003:11) pengertian Bank adalah : 

“ Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut 

kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”  

Undang-undang perbankan tahun 1992 pada Bab III dan usaha bank pada  

pasal 6,7,8, dan 9 yang mengatur tentang jasa perbankan yang dapat dilaksanakan 

dan ditawarkan kepada masyarakat dari sebuah bank umum. Jasa perbankan yang 

lazimnya dapat dilakukan oleh bank umum, diantaranya : 

1. Penghimpunan dana dari masyarakat  

2. Pemberian kredit 

3. Penerbitan surat pengakuan hutang 

4. Pemindahan uang 

5. Menerima penitipan untuk kepentingan pihak lain 

6. Penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa 

efek. 



Dilihat dari fungsinya dari berbagai macam definisi tentang bank, maka 

dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu : 

1. Bank dilihat sebagai penerima kredit.  

Dalam pengertian ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari 

masyarakat dalam bentuk : 

1) Simpan atau tabungan biasa yang dapat diminta atau diambil kembali 

setiap saat. 

2) Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang 

penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang 

ditentukan habis. 

3) Simpanan dalam rekening koran atau giro atas nama si penyimpan giro 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, 

bilyet giro atau perintah tertulis kepada bank. 

2. Bank dilihat sebagai pemberi kredit yang berarti bahwa bank melaksanakan 

operasi perkreditan secara aktif. Jadi fungsinya bank terutama dilihat sebagai 

pemberi kredit, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari 

deposito atau tabungan yang diterima atau bersumber pada penciptaan kredit 

yang dilakukan oleh bank itu sendiri. 

3. Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang 

berasal dari modal sendiri, simpanan atau tabungan melalui penciptaan uang 

bank. 

Reed, et al. dalam buku Commercial Banking (2002) mengatakan bahwa 

perbankan khususnya bank komersial (bank umum) mempunyai beberapa fungsi 



diantaranya adalah pemberi jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan 

dalam mekanisme pembayaran  (transfer of fund), menerima tabungan, 

memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdaganagan luar 

negeri, penyimpanan barang-barang berharga dan trust services (jasa-jasa yang 

diberikan dalam bentuk pengamanan, pengawasan harta). Fungsi yang terakhir 

secara umum adalah sebagai berikut : 

1. Bertindak sebagai pelaksana (executor) dalam pengaturan dan pengawasan 

harta benda atau milik nperorangan yang telah meninggal dunia, sepanjang 

orang tersebut membuat surat wasiat dan menyerahkan pelaksanaannya 

kepada bank. 

2. Trust departement memberikan berbagai macam jasa perusahaan seperti 

pelaksanaan rencana-rencana pensiun dan pembagian keuntungan. 

3. Bertindak sebagai  wali dalam hubungan penerbitan obligasi dan sebagai 

transfer agents serta pendaftar untuk perusahaan-perusahaan. 

4. Mengurus atau mengelola dana-dana yang dikumpulkan oleh pemerintah, 

perusahaan dari sumber (sinking funds) dan kegiatan lain sehubungan 

dengan penerbitan dan penebusan saham-saham dan obligasi. 

Dari uraian diatas jelaslah bahwa selain mengemban tugas sebagai agent of 

development dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak 

selaku agent of trust  yakni kaitannya dengan pelayanan atau jasa-jasa yang 

diberikan baik kepada perorangan maupun kelompok atau perusahaan. 

 

 



2.5.2 Asal Mula Bank 

Awal mula berdirinya bank secara singkat, kira-kira tahun 2000 SM di 

Babylonia Bank ini meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga 20% 

setiap bulan dan dikenal sebagai Temples of Babylon. Kemudian tahun 500 SM 

menyusul di Yunani dikenal sebagai Greek Temple, yang menerima simpanan 

dengan memungut biaya penyimpanan serta meminjamkannya kembali kepada 

masyarakat. Pada saat itulah muncul bankir-bankir swasta pertama. Lembaga 

perbankan pertama di Yunani pada tahun 560 SM. 

Kemudian di Romawi yang operasinya yakni tukar menukar mata uang, 

menerima deposito, memberikan kredit, menstransfer modal. Tahun 527-565 SM 

diawali dengan adanya perdagangan dengan Cina, India dan Ethiopia, hubungan 

tersebut kemudian berkembang ke asia Barat dan Eropa seperti kota Alexanderia, 

Venesia dan pelabuhan-pelabuhan di Italia. Bank Venesia didirikan tahun 1171 

merupakan bank pertama yang dipakai untuk membiayai perang. Tahun 1320 

berdiri Bank of Genoa dan Bank of Barcelona. 

Sekitar awal abad ke-16 di London (Inggris), Amsterdam (Belanda) serta 

Antwepen dan Leuven (Belgia), tukang-tukang emas bersedia menerima uang 

logam (emas, perak) untuk disimpan. Sebagai tanda bukti penyimpanan, tukang 

emas memberikan kepada penyimpan suatu tanda deposito yang disebut 

Goldsmith’s note. Goldsmith’s note tersebut merupakan bukti bahwa tukang emas 

mempunyai hutang. Lambat laun tanda deposito itu diterima sebagai alat 

pembayaran atau menjadi uang kertas. 

 



2.5.3 Jenis dan Macam Bank 

Berdasarkan UU No. 14/1076 terdapat berbagai jenis bank. Yaitu 

diantaranya dilihat dari segi fungsi, segi kepemilikannya dan segi penciptaan uang 

giral yaitu sebagai berikut : 

1. Segi fungsinya 

1) Bank Sentral yaitu Bank Indonesia yang dimaksud dalam UUD 1945 dan 

yang didirikan berdasarkan UU No. 13/1968 

2) Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

3) Bank Tabungan yaitu dalam pengumpulan dananya menerima simpanan 

dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan 

dananya dalam kertas berharga. 

4) Bank Pembangunan yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya 

terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau 

mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam 

usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang 

dibidang pembangunan. 

5) Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2. Segi Pemilikannya 

1) Bank-bank Milik Negara yang terdiri dari : 



 Bank Sentral atau Bank Indonesia yang didirikan dengan UU No. 

13/1968 

 Bank-bank Umum Milik Negara yaitu : BNI didirikan dengan UU 

No. 17/1968, BDN didirikan dengan UU No. 19/1968, BBD 

didirikan dengan UU No. 19/1968, dan BRI didirikan dengan UU 

No. 21/1968. 

 Bank MANDIRI yang merupakan gabungan dari BAPINDO, BBD, 

BANK EXIM dan BDN. 

2) Bank Milik Pemerintah Daerah 

Bank Milik Pemerintah Daerah yaitu bank-bank pembangunan daerah 

yang terdapat pada setiap daerah tingkat I, bank ini didirikan berdasarkan 

UU No. 13/1962. 

3) Bank-bank Milik Swasta dibagi tiga macam, yaitu : 

 Bank-bank milik swasta nasional yaitu bank yang seluruh sahamnya 

dimiliki warga negara Indonesia dan badan-badan hukum yang 

peserta dan pimpinannya terdiri atas WNI, didirikan berdasarkan SK 

Men. Keu. No. Kep/603/M/IV/12/1968 tanggal 18 Desember 1968. 

Bank ini dapat berbentuk Bank Umum Swasta, Bank Tabungan 

Swasta dan Bank Pembangunan Swasta. Beberapa diantara bank-

bank nasional swasta telah ditetapkan sebagai bank devisa yaitu bank 

yang dapat dapat melakukan transaksi dengan valuta asing ( membeli 

atau menjual valuta asing transfer ke luar negeri dan pembukuan 

letter of credit  ke luar negeri). Bank-bank Devisa tersebut 



diantaranya : Bank Bali, Bank Niaga, Bank Buana Indonesia, Bank 

Central Asia, Bank Danamon dll. 

 Bank-bank Milik Swasta Asing. 

Yaitu bank-bank yang seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh warga 

negara asing dan atau badan-badan hukum yang peserta dan 

pimpinannya terdiri dari warga negara asing. Bank ini didirikan 

berdasarkan SK Men. Keu. No. 034/M/IV/2/1968 tanggal 20 

Februari 1968. Bank-bank milik asing terdiri dari : Bank Umum 

Asing, Bank Pembagunan Asing dan Bank Tabungan Asing. 

Misalnya Bank asing yang ada di Indonesia : 

- Dari Amerika yaitu City Bank, American Express, Bank of 

America 

- Dari Inggris yaitu Standard Chartered Bank 

- Drai Jepang yaitu Bank of Tokyo 

- Dari Thailand yaitu Bangkok Bank 

- Dari Eropa yaitu European Asian Bank 

- Dari Belanda yaitu Algemene Bank Nederland 

 Kerja sama antar Bank Swasta Nasioanal dengan Swasta Asing 

4) Bank Koperasi 

Bank Koperasi yaitu bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-

perkumpulan koperasi. Misalnya BUKOPIN yang diresmikan tahun 

1987. 

 



3. Segi Penciptaan Uang Giral 

Dilihat dari segi ini dikenal dua jenis bank yaitu : 

1) Bank Primer yaitu bank yang dapat menciptakan uang giral, yang 

tergolong dalam bank primer yaitu bank sirkulasi (bank sentral) yang 

dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas bank dan uang giral 

dan bank umum yang dapat menciptakan uang giral. 

2) Bank Sekunder yaitu bank yang bertugas sebagai perantara dalam 

menyalurkan kredit, yang tergolong dalam bank ini yaitu : bank tabungan 

dan bank-bank lainnya (Bank pembangunan dan Bank hipotik) yang tidak 

menciptakan uang giral. 

 

2.5.4 Tugas dan Lapangan Usaha Bank 

2.5.4.1 Tugas bank Indonesia 

Tugas Bank Indonesia berdasarkan UU No. 13/1968 terdiri dari : 

1. Tugas pokok membantu pemerintah dalam : 

1) Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah 

2) Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas 

kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat 

2. Tugas di bidang pengedaran uang  Bank Indonesia hak tunggal untuk 

mengeluarkan uang kertas dan uang logam yang merupakan alat pembayaran 

yang sah di Indonesia. 

3. Tugas di bidang Perbankan dan Perkreditan 



4. Mengajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan 

perbankan seperti : 

1) Mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit 

2) Membina perbankan dengan jalan : memperluas, memperlancar dan 

mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar 

bank,  menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabilitas dan 

likuiditas  bank-bank, memberikan bimbingan kepada bank-bank guna 

penatalaksanaan likuiditas bank-bank. 

3) Meminta laporan yang dianggap perlu dan mengadakan pemeriksaan 

terhadap segala aktivitas bank-bank dalam rangka mengawasi pelaksanaan 

ketentuan yang telah dikeluarkan di bidang perbankan dan perkreditan. 

4) Melaksanakan tugas pokok Bank Indonesia dalam menyusun rencana 

kredit untuk suatu jangka waktu tertentu untuk diajukan kepada 

pemerintah melalui Dewan Moneter, menetapkan tingkat dan struktur 

bunga, menetapkan pembatasan kualitatif dan kuantitatif atas pemberian 

kredit oleh perbankan. 

5) Bank Indonesia dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank 

dengan cara : menerima penggadaian ulang, menerima sebagai jaminan 

surat-surat berharga, menerima aksep dengan syarat-syarat yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia.  

6) Bank Indonesia dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank 

untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat. 



7) Bank Indonesia dapat mengadakan ketentuan-ketentuan yang bertalian 

dengan pengeluaran dana-dana oleh lembaga-lembaga keuangan kecuali 

badan-badan asuransi. 

 

2.5.4.2 Lapangan Usaha Bank 

1. Lapangan Usaha Bank Umum 

Harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang secara terinci yaitu sebagai 

berikut : 

1) Menerima simpanan terutama dalam bentuk giro dan deposito 

2) Memberi kredit terutama kredit jangka pendek  dengan tanggungan efek, 

hasil bumi, barang, juga dengan tanggungan dokumen-dokumen. 

3) Memberi kredit jangka menengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 

4) Memindahkan uang baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun 

surat ataupun wesel tunjuk. 

5) Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran. 

6) Mendiskontokan diantaranya : surat wesel dan surat order dengan dua 

penanggung jawab, surat wesel dan kertas dagang yang lainnya yang 

tidak lebih lama berlakunya dalam kebiasaan perdagangan, kertas 

perbendaharaan atas beban negara, surat hutang dengan pelunasan dalam 

enam bulan dan selama diskontonya. 

7) Membeli dan menjual wesel yang diakseptasi oleh bank, kertas 

perbendaharaan atas beban negara, surat hutang yang tercatat pada suatu 

bursa efek. 



8) Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang yang lain dan ada 

jaminan yang lazim berlaku untuk hal itu. 

9) Memberi jaminan bank dengan tanggungan yang cukup 

10) Menyewakan tempat menyimpan barang berharga 

11) Menjalankan usaha yang lazim dilakukan dalam suatu bank. 

2. Lapangan Usaha Bank Umum Milik Negara 

Disamping usaha tersebut diatas kepada bank umu milik negara diberikan 

tugas sebagai berikut : 

1) BNI 1946 dengan pengutamaan sektor industri 

2) BRI dengan pengutamaan sektor : 

 Memberikan kredit pada sektor koperasi, petani dan nelayan 

 Memberikan bantuan terhadap usaha negara dalam rangka 

pelaksanaan politik agraria 

 Memberi bantuan usaha pemerintah dalam pembangunan masyarakat 

desa 

3) Bank Mandiri dengan mengutamakan sektor produksi pengolahan dan 

pemasaran bahan-bahan ekspor 

3. Lapangan Usaha Bank Pembangunan Milik Negara 

1) Menerima simpanan terutama dalam bentuk deposito atau kertas berharga 

lainnya 

2) Memberikan kredit jangka menengah dan panjang terutama dalam 

pembangunan 



3) Diberi wewenang untuk mempergunakan simpanan gironya untuk 

memberi kredit jangka pendek 

4) Memberikan pinjaman untuk keperluan investasi 

5) Mengadakan pinjaman luar negeri baik berupa valuta asing maupun rupiah 

4. Lapangan Usaha Bank Pembangunan Daerah 

Lapangan usaha bank pembangunan daerah pada umumnya sama dengan 

lapangan usaha bank pembangunan milik negara. Lapangan usaha utamanya 

adalah menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha 

pembangunan di daerah dalam rangka pembangunan nasional.                          

5. Lapangan Usaha Bank Tabungan Swasta 

Lapangan usaha bank tabungan swasta pada dasarnya sama dengan lapangan 

usaha bank tabungan milik negara, hanya saja pelaksanaanya pihak swasta. 

6. Lapangan Usaha Bank Umum Asing 

Lapangan usaha bank umum asing pada dasrnya sama dengan lapangan usaha 

bank milik negara dengan catatan bahwa : 

1) Tidak diperkenankan menerima uang tabungan 

2) Dapat memberikan kredit kepada : perdagangan internasional, bidang 

industri dan produksi, bidang usaha yang memungkinkan untuk 

penanaman modal asing. 

7. Lapangan Usaha Bank Bank Campuran 

Lapangan usaha bak campuran sama dengan lapangan usaha umum milik 

negara dengan catatan bahwa : 

1) Tidak diperkenankan menerima uang tabungan 



2) Dapat memberikan kredit kepada usaha-usaha perdagangan internasional, 

industri dan produksi, penanaman modal asing 

8. Lapangan Usaha Bank Perkreditan Rakyat 

Lapangan usaha bank desa, lumbung desa, bank pasar dan sejenisnya dalam 

pelaksanaanya disebut bank perkreditan rakyat dengan batas-batas tugas 

yaitu: 

1) Menerima tabungan/simpanan dengan diberi buku atau kartu tabungan 

2) Menerima simpanan dalam bentuk deposito dengan jangka waktu paling 

lama tiga bulan 

3) Tidak diperkenankan ikut dalam lalu lintas giro 

4) Menerima dan memberikan kredit kepada pedagang/penduduk desa 

dengan suku bunga yang berpedoman pada suku bunga yang berlaku dan 

untuk biaya administrasi, provisi dan lain-lain tidak boleh melebihi 2,5 % 

5) Tidak diperkenankan melakukan praktek penggadaian 

 

2.5.5 Sumber Dana Bank 

Dalam usaha menghimpun dana tersebut, sudah barang tentu bank harus 

mengenal sumber-sumber dana yang terdapat di dalam berbagai lapisan 

masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Dalam garis besarnya sumber 

dana bagi sebuah bank ada tiga yaitu : 

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri 

Dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah dana berbentuk modal setor 

yang berasal dari para pemegang saham dan cadangan-cadangan serta 



keuntungan bank yang belum dibagikan kepada pemegang saham. Modal 

setor yang berasal dari para pemegang saham dapat dikatakan bersifat tetap 

(permanen) dalam arti selamanya tetap mengendap dalam bank dan tidak 

akan mudah ditarik begitu saja oleh penyetorannya. 

2. Dana yang bersumber dari masyarakat luas 

Idealnya dana yang berasal dari masyarakat merupakan satu tulang punggung 

dari dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank untuk memperoleh 

keuntungan. Dalam dunia perbankan dana yang berasal dari masyarakat 

secara tradisional terdiri dari : simpanan giro (demand deposit), simpanan 

deposito (time deposit), tabungan (saving). Ketiga simpanan tersebut hanya 

dibedakan dalam cara penarikan oleh pemiliknya. Simpanan giro dapat 

menarik dananya sewaktu-waktu, simpanan yang pengambilannya hanya 

diambil maksimal 2 kali dalam sebulan, contohnya adalah TABANAS. 

3. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan 

1) Kredit Likuiditas bank Indonesia 

Dana ini diberikan oleh Bank Indonesia sebagai pinjaman kepada bank-

bank yang membutuhkan untuk kepentingan likuiditas mereka. Pinjaman 

serta kredit likuiditas diberikan dengan cara : menerima penggadaian 

ulang, menerima sebagai jaminan surat berharga, menerima aksep. 

2) Call Money yaitu dana dalam rupiah yang dipinjamkan oleh bank dari 

bank lainnya paling lama tujuh hari yang setiap waktu dapat ditarik 

kembali oleh bank yang meminjamkan tanpa dikenakan suatu 

pembebanan. 



3) Pinjaman Antar Bank 

Dalam dunia perbankan lain terdapat kerja sama dalam berbagai bentuk 

antara lain pemberian bantuan dalam bentuk bantuan tenaga ahli 

(consultant) ataupun dalam bentuk modal kerja atau kapital. Bantuan 

modal lazimnya diberikan sebagai pinjaman, tentunya dalam arti jangka 

pendek maupun jangka menengah. 

4) Penerimaan Dana Luar Negeri dan Dana Valuta Asing 

Yang dimaksud dengan dana lua negeri adalah semua dana yang bersaal 

dari pinjaman bank atupun bukan bank yang menimbulkan kewajiban 

membayar kembali terhadap luar negeri (bukan penduduk) baik dalam 

valuta asing maupun dalam rupiah. Para debitur yang memperoleh kredit 

luar negeri berkewajiban untuk memberi laporan kepada Bank Indonesia. 

5) Fasilitas Diskonto dalam Rupiah 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 16/54/KEP/DIR 

tanggal 24 Januari 1984 dalam rangka pelaksanaan moneter serta untuk 

memberikan fasilitas bantuan bagi bank-bank yang mengalami kesulitan 

likuiditas sementara, maka Bank Indonesia telah mempersiapkan bantuan 

berupa “fasilitas diskonto dalam rupiah”. Fasilitas diskonto dalam rupiah 

adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara 

pembelian promes yang diterbitkan oleh bank umum ataupun bank 

pembangunan yang tergolong sehat dan cukup sehat atas dasar diskonto. 

Fasilitas diskonto tersebut disediakan 2 jenis yaitu : 



 Fasilitas diskonto yang disediakan dalam rangka untuk memperlancar 

pengaturan dana sehari-hari yang selanjutnya disebut diskonto I. 

 Fasilitas Diskonto yang disediakan untuk menanggulangi kesulitan 

likuiditas sementara sebagai akibat timbulnya ketidaksesuaian 

pendanaan (mis match) dalam rangka pemberian kredit jangka 

menengah atau jangka panjang selanjutnya disebut diskonto II. 

4. Surat Berharga Pasar Uang ( SBPU ) 

Yang dimaksud SBPU ialah surat-surat berharga jangka pendek yang dapat 

diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau Lembaga 

Keuangan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Warkat SBPU ada 2 jenis 

yaitu: 

1) Surat Sanggup (aksep/promes) yang dapat berupa : surat sanggup yang 

0diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank atau 

lembaga keuangan bukan bank dalam rangka pinjaman antarbank. 

2) Surat Wesel yang dapat berupa : Surat wesel ditarik oleh suatu pihak dan 

diaksep oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu, surat wesel yang 

ditarik oleh nasabah bank/lembaga keuangan bukan bank dalam rangka 

pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu. 

 

2.5.6 Produk dan Jasa Bank 

Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah mendukung dan memerlancar 

kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank 



yang diberikan, maka semakin baik dalam arti jika nasabah hendak melakukan 

suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja. 

 Keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga simpanan dengan 

bunga kredit atau pinjaman, keuntungan ini dikenal dengan istilah spread based 

dan juga keuntungan dari transaksi jasa-jasa bank ini disebut juga fee based. 

Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini diantaranya : biaya 

administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provisi dan komisi, biaya sewa, biaya 

iuran dan lain-lain. 

Jenis-jenis jasa bank lainnya diantaranya : 

1. Kiriman uang  (Transfer) 

Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota atau 

ke luar negeri. Lama pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan 

untuk mengirim. Sarana yang bisa digunakan misalnya : surat, telex, faximile, 

telepon dll. 

2. Kliring (Clearing) 

Merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling 

menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. 

Warkat yang dikliringkan seperti : cek, bilyet giro, wesel bank, surat bukti 

penerimaan transfer dari luar kota dan lalu lintas giral (LLG) / nota kredit. 

3. Inkaso (Collection) 

Merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar 

kota atau luar negeri. 

 



4. Safe Deposit Box (SDB) 

Merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. SDB 

berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah 

nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau 

benda-benda berharga miliknya. 

5. Bank Card 

Merupakan “kartu plastik“ oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya 

untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu 

seperti supermarket, hotel, restoran dll. Disamping itu dengan kartu ini juga 

dapat diuangkan diberbagai tempat seperti ATM (Automated Teller Machine). 

Jenis bank card diantaranya : Charge card, Credit card, Debet card, Smart 

card.  

6. Bank Notes 

Merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di 

luar negeri dikenal juga dengan istilah “devisa tunai“ yang mempunyai sifat-

sifat seperti uang tunai. 

7. Travellers Cheque 

Biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa 

oleh turis, treveller cheque diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu 

seperti hanya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata 

uang asing. 

 

 



8. Letter of Credit (L/C) 

Merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk 

memperlancar arus barang (ekspor-impor) termasuk barang dalam negeri. 

Kegunaan letter of credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan 

kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (importir) maupun penjual (eksportir) 

dalam transaksi dagangnya. 

9. Bank Garansi dan Referensi Bank 

Merupakan suatu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada 

suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam 

bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin 

akan memenuhi kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada 

pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijaminkan kemudian hari 

ternyata tidak memenuhi kewajiban keada pihak lain sesuai dengan yang 

diperjanjikan atau cedera janji. 

10. Memberikan Jasa-jasa di Pasar Modal 

Jasa-jasa yang diberikan dalam mendukung kelancaran transaksi di pasar 

modal antara lain : penjamin emisi (underwriter), penjamin (guarantor), wali 

amanat (trustee), perantara perdagangan efek/pialang (broker), pedagang efek 

(dealer), perusahaan pengelola dana  (investment company). 

11. Menerima Setoran-setoran 

Jasa ini diutamakan  untuk membantu nasabahnya dalam menggunakan 

setoran atau pembayaran lewat bank.  

 



2.6 Kredit 

2.6.1 Arti Kredit 

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit tak asing lagi bagi masyarakat. 

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yang berarti kepercayaan (truth atau 

faith). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau badan 

yang memberikan kredit dimana mendatang akan sanggup memenuhi segala 

sesuatu yang telah dijanjikan, baik itu berupa uang, barang atau jasa. Dengan akan 

diterimanya kontraprestasi pada masa yang akan, maka jelas tergambar bahwa 

kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang akan 

diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang atau jasa. 

Menurut Rivai dan Veithzal (2006:4) Kredit adalah : 

”Penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditor/atau 
pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain 
(nasabah/pengutang (borrower) dengan janji membayar dari 
penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah 
disepakati kedua belah pihak”. 
Definisi lain tentang kredit menurut Suyatno dkk. (1997:13) yang juga 

mengutip dari Kent, mengatakan bahwa : 

“Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk 

melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang 

akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”. 

Sedangkan menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 

tentang kredit adalah : 

 

 

 



“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan simpan meminjam antara 
bank dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 
bunga”. 
 
Dari pengertian diatas maka jelaslah bahwa kredit atau pembiayaan dapat 

berupa uang atau tagihan yang  nilainya diukur dengan uang, misalnya bank 

membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya 

kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima kredit, bahwa mereka sepakat 

sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian tercakup hak dan 

kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bungayang 

ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila debitur ingkar 

janji terhadap perjanjian yang dibuat bersama. Yang menjadi perbedaan antara 

kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada 

keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional 

keuntungan diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank yang berdasarkan 

prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil. 

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam 

bahasa latin berarti “credere“ artinya percaya. Maksud dari percaya bagi kreditor 

adalah ia percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan 

dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit merupakan 

penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai 

jangka waktu. 

 

 



Dalam praktiknya kredit adalah : 

1. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan 

mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari 

2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut 

terdapat jasa dan balas jasa yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu 

3. Suatu hak, yang dengan hak tersebut seorang dapat mempergunakannya 

untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan 

tertentu pula. 

Mengapa justru uang yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan? 

uang dalam transaksi kredit lebih mudah atau lancar dalam pelaksanaan kredit jika 

dibandingkan dengan barang dan jasa, terutama untuk mengukur pembayaran 

dihari yang akan datang. Disinilah letaknya jasa dari salah satu fungsi uang yaitu 

sebagai standard of deferred payment. 

Andaikata uang itu hanya dapat memberikan jasanya jika dipergunakan 

segera, maka penggunaan rasional dari uang itu menurut waktu akan mengalami 

halangan. Tetapi untunglah tidak demikian,hanya saja uang itu dapat dipakai 

sebagai standard of payment dan store of value. Dengan demikan penggunaan 

uang dalam transaksi kredit dipermudah lagi yaitu dengan adanya fungsi uang 

sebagai store of value disamping sebagai standard of deffered payment. 

 

2.6.2 Pengertian dan Fungsi Analisa Kredit 

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-

benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. 



Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek 

usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah 

agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Pemberian kredit 

tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam 

hal ini dengan mudah memberikan data fiktif sehingga kredit sebenarnya tak layak 

untuk diberikan. Akibatnya jika salah menganalisa, maka kredit yang disalurkan 

akan sulit untuk ditagih atau dengan kata lain adalah macet. Namun faktor salah 

menganalisis ini bukanlah bukanlah penyebab utama kredit macet walaupun 

sebagian besar kredit macet diakibatkan salah dalam melakukan analisis. 

Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tak bisa 

dihindari oleh nasabah. 

Menurut Rivai dan Veithzal dalam bukunya Credit Management 

Handbook (2006:287) mengatakan bahwa : 

”Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui 

kelayakan dari suatu permasalahan kredit.”  

Sedangkan menurut Suyatno dkk dalam bukunya Dasar-dasar Perkreditan 

(1997:203) mengatakan bahwa : 

“Analisis kredit adalah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan 
penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan 
untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan 
suatu permohonan kredit.” 
Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis kredit 

sangatlah penting, karena merupakan saringan dari usaha bank. Melalui hasil 

analisis kreditnya, dapat diketahui apakah usaha nasabah layak (feasible) dan 



marketable (hasil usaha dapat dipasarkan), dan profitable (menguntungkan), serta 

dapat dilunasi tepat waktu.  

Analisa kredit sangatlah diperlukan oleh pihak manajemen bank karena : 

1. bahwa analisa kredit tersebut merupakan titik sentral bagi manajemen pada 

saat memutuskan akan memberikan kredit 

2. analisa kredit sebagai filter dalam melakukan analisa resiko yang ada yang 

melekat pada kredit 

3. mencegah penyelewengan penggunaan kredit 

 

2.6.3 Unsur-unsur Kredit 

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas 

kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian 

kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit 

jika ia betul-betul yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman 

yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah 

ditetapkan oleh kedua pihak, tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak 

akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya. 

Berdasarkan hal di atas, menurut Rivai dan Veithzal (2006:5) unsur-unsur 

dalam kredit tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit 

(nasabah). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan 

hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. 



2. Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan 

atas credit rating penerima kredit. 

3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya 

yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. 

4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada 

penerima kredit. 

5. Adanya unsur waktu yang merupakan unsur essensial kredit. 

6. Adanya unsur risiko baik dari pihak pemberi kredit maupun di pihak 

penerima kredit. Risiko di pihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar, 

baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan bayar atau karena 

ketidaksediaan membayar. Sedangkan risiko di pihak nasabah adalah 

kecurangan dari pihak kreditor, antara lain berupa pemberian kredit yang dari 

semula dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk mengambil perusahaan yang 

diberi kredit atau tanah yang dijaminkan. 

7. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi kepada pemberi kredit. Bagi 

pemberi kredit, bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya 

modal (cost of capital), biaya umum (overhead cost), risk premium dan 

sebagainya. 

 

2.6.4 Tujuan dan Fungsi Kredit 

2.6.4.1 Tujuan Kredit 

Dalam membahas tujuan kredit, kita tidak dapat melepaskan diri dari 

falsafah yang dianut oleh suatu negara. Di negara-negara liberal, tujuan kredit 



didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip 

ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan 

sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya. 

Keuntungan atau profitability merupakan tujuan dari pemberian kredit 

yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Dan karena pancasila adalah 

sebagai dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata 

mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian tujuan dari kredit 

yang diberikan oleh suatu bank adalah untuk : 

1. Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan 

pembangunan 

2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna 

menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat 

3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat 

memperluas usahanya 

Dari tujuan tersebut di atas, tampak adanya kepentingan yang seimbang 

antara : 

1. Kepentingan pemerintah 

2. Kepentingan masyarakat 

3. Kepentingan pemilik modal 

Selain itu, ada tiga pihak/pelaku utama yang terlibat dalam setiap 

pemberian kredit sehingga dalam pemberian kredit akan mencakup pula 

pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu sebagai berikut : 



1. Bank (kreditor) 

1) penyaluran/pemberian kredit merupakan bisnis utama dan terbesar hampir 

pada sebagian besar bank 

2) penerimaan bunga dari pemberian kredit bagi sebagian bank merupakan 

sumber pendapatan terbesar 

3) kredit merupakan salah satu instrument bank dalam memberikan 

pelayanan pada nasabah 

4) kredit merupakan salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam 

pembangunan 

2. Nasabah (pengusaha) 

1) Kredit merupakan salah satu potensi untuk mengembangkan usaha 

2) Kredit dapat meningkatkan kinerja perusahaan 

3) Kredit merupakan salah satu alternatif pembiayaan perusahaan 

 

2.6.4.2 Fungsi Kredit  

1. Dapat meningkatkan daya guna uang 

1) Para pemilik modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya pada 

para pengusaha yang memerlukan 

2) Para pemilik uang dapat menyimpan uangnya pada lembaga keuangan. 

Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan untuk 

meningkatkan usahanya 

 

 



2. Dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang 

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan 

pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel, sehingga apabila 

pembayaran dilakukan dengan cek, atau giro maka akan dapat meningkatkan 

peredaran uang giral. Di samping itu  kredit yang diberikan dalam bentuk 

tunai dapat meningkatkan pula peredaran uang kartal. 

3. Dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang 

Dengan memperoleh kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku 

menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. 

Di samping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik 

melalui penjualan secara kredit maupun tunai. 

4. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi 

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada 

usaha antara lain : pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, pemenuhan 

kebutuhan rakyat. 

5. Dapat meningkatkan kegairahan berusaha 

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun 

ada kalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan. Bantuan kredit 

yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para 

pengusaha dibidang permodalan tersebut. 

6. Dapat meningkatkan pemerataan pendapatan 

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas 

usahanya dan mendirikan proyek baru. Apabila perluasan proyek itu selesai, 



maka untuk mengelolanya diperlukan tenaga kerja, maka pemerataan 

pendapatan akan meningkat pula. 

7. Alat untuk meningkatkan hubungan internasional 

Bank-bank besar diluar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat 

memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tak 

langsung, kepada perusahaan didalam negeri. Bantuan dalam bentuk kredit ini 

tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang 

bersangkutan tetapi dapat juga meningkatkan hubungan internasional.  

 

2.6.5 Jenis-jenis Kredit 

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk 

masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat 

dari berbagai segi antara lain : 

1. Dilihat dari segi Jangka Waktu 

1) Kredit Jangka Pendek 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 

paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja 

2) Kredit Jangka Menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, 

biasanya untuk investasi pertanian, seperti perkebunan kelapa sawit, dll. 

 

 

 



3) Kredit Jangka Panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Jangka 

waktu pengembaliannya diatas 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Biasanya 

kredit untuk investasi jangka panjang. 

2. Dilihat menurut Lembaga yang Menerima Kredit 

1) Kredit untuk badan usaha pemerintah/daerah, yaitu kredit yang diberikan 

kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki pemerintah, 

2) Kredit untuk badan usaha swasta, yaitu kredit yang diberikan kepada 

perusahaan/badan usaha yang dimiliki swasta, 

3) Kredit perorangan, yaitu kredit yang diberikan bukan perusahaan, tetapi 

kepada perorangan, 

4) Kredit untuk bank koresponden, lembaga pembiayaan dan perusahaan 

asuransi, yaitu kredit yang diberikan kepada bank koresponden, lembaga 

pembiayaan dan perusahaan asuransi. 

3. Dilihat dari segi Tujuan Penggunaan 

1) Kredit investasi, kredit yang diberikan kepada usaha-usaha guna 

merehabilitasi, modernisasi, perluasan maupun pendirian proyek baru. 

Kredit ini digunakan untuk pembelian mesin-mesin, bangunan, tanah 

untuk pabrik, pembelian alat-alat produksi baru, perbaikan alat-alat 

produksi secara besar-besaran. 

2) Kredit modal kerja, kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka 

pembiayaan aktiva lancar perusahaan. Kredit ini digunakan untuk 

keperluan peningkatan produksi. 



4. Dilihat dari segi Sektor Ekonomi 

1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan 

atau pertanian rakyat. 

2) Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan 

ayam atau kambing. 

3) Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil menengah atau 

besar. 

4) Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai dalam bentuk 

jangka panjang seperti emas, perak dll. 

5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun 

sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit mahasiswa. 

6) Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter dll. 

7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau 

pembelian rumah. 

8) Dan sektor-sektor lainnya. 

5. Jenis kredit menurut Sifat 

1) Kredit atas dasat transaksi satu kali (eenmalig), yaitu kredit jangka pendek 

untuk pembiayaan suatu transaksi tertentu, yang disebut juga kredit sekali 

tarik karena penarikan kredit hanya satu kali selama jangka waktu kredit 

sehingga harus lunas dan berakhir secara otomatis pada saat transaksi 

selesai. 



2) Kredit atas dasar transaksi berulang (Revolving), yaitu kredit jangka 

pendek yang diberikan kepada nasabah untuk usaha yang merupakan suatu 

seri transaksi yang jenius. 

3) Kredit atas dasar plafon terikat, adalah kredit yang diberikan dengan 

jumlah dan jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk dipergunakan 

sebagai tambahan modal kerja bagi suatu unit produksi atas dasar penilaian 

kapasitas produksi/kebutuhan modal kerja di mana maksimum kredit yang 

diberikan terikat kepada kapasitas produksi normal dan atau realisasi 

penjualan (omzet). 

4) Kredit atas dasar plafon terbuka, adalah kredit untuk kebutuhan modal 

kerja di mana maksimum kredit yang diberikan tidak terikat kepada 

kapasitas produksi normal dan atau realisasi penjualan (omzet). 

5) Kredit atas dasar penurunan plafon secara berangsur, yaitu kredit yang 

diberikan kepada nasabah yang pelunasannya harus dilaksanakan secara 

berangsur sesuai dengan jadwal pelunasan yang telah disetujui/ditentukan 

oleh bank. 

6. Jenis kredit yang disalurkan menurut Bentuk 

1) Cash Loan, adalah pinjaman uang tunai yang diberikan bank kepada 

nasabahnya sehingga dengan pemberian fasilitas cash loan ini, bank telah 

menyediakan dana yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan 

ketentuan yang ada dalam perjanjian kreditnya. 



2) Non-Cash Loan, adalah fasilitas yang diberikan oleh bank kepada 

nasabahnya, tetapi atas fasilitas tersebut bank belum mengeluarkan uang 

tunai.  

7. Jenis kredit menurut Sumber Dana 

1) Kredit dengan dana bank sendiri 

2) Kredit dengan dana bersama-sama dengan bank lain (sindikasi, 

konsorsium, joint financing, KLBI) 

3) Kredit dengan dana dari luar negeri (Offshore, Two Step Loan, Project 

Aid) 

8. Jenis kredit menurut Wewenang Pemutusan 

Dilihat dari sudut wewenang pemutusannya, kredit dibedakan atas wewenang 

kantor cabang dan wewenang kantor pusat (Kepala Divisi, Direksi) wilayah. 

9. Jenis kredit menurut Sifat Fasilitas 

1) Committed Facility, yaitu suatu fasilitas yang secara yuridis, bank 

berkewajiban untuk memenuhinya sesuai dengan yang diperjanjikan, 

kecuali terjadi suatu peristiwa yang memberi hak kepada bank untuk 

menarik kembali fasilitas tersebut sesuai surat atau dokumen lainnya. 

2) Uncommitted Facility, yaitu suatu fasilitas yang secara yuridis, bank tidak 

berkewajiban untuk memenuhinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.  

10. Jenis kredit menurut Akad 

1) Pinjaman dengan akad kredit adalah pinjaman yang disertai dengan suatu 

perjanjian kredit tertulis antara bank dan nasabah, yang antara lain 



mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, jaminan,cara-

cara pelunasan, dan sebagainya. 

2) Pinjaman tanpa akad kredit adalah pinjaman yang disertai suatu perjanjian 

tertulis. 

11. Jenis kredit Two Step Loan (TSL), Buyer’s Credit (Export Credit), 

Onshore Loan dan Offshore Loan 

1) Two Step Loan (TSL) adalah suatu pinjaman yang diperoleh pemerintah 

RI dari lembaga keuangan di luar negeri. 

2) Buyer’s Credit yaitu merupakan suatu fasilitas yang diberikan kepada 

importir (buyers) yang disediakan oleh bank-bank di luar negeri untuk 

pembiayaan impor/pembelian barang yang berasal dari negara bank 

pemberi fasilitas di luar negeri. 

3) Onshore Laon adalah pemberian kredit dalam valuta asing yang dananya 

umumnya dikelola Divisi Treasury. 

4) Offshore Loan adalah pemberian kredit dalam valuta asing oleh kantor 

bank yang ada di luar negeri kepada nasabah-nasabah dalam negeri 

sehingga menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap luar 

negeri.  

12. Jenis kredit menurut Sindikasi 

Sindikasi adalah suatu pembiayaan bersama terhadap suatu objek kredit oleh 

beberapa bank, baik pembiayaan jangka pendek, menengah maupun panjang 

di mana risiko kredit ditanggung bersama oleh bank. 

 



13. Jenis kredit Konsorsium dan Joint Financing 

Kredit konsorsium merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah 

yang pembiayaannya dilaksanakan secara bersama biasa antara sesama bank-

bank pemerintah, meskipun tidak tertutup kemungkinan dengan bank swasta 

besar. Sedangkan joint financing merupakan suatu cara pembiayaan kredit 

yang dilaksanakan secara bersama-sama antara bank-bank nasional dengan 

bank-bank asing. 

14. Jenis kredit-kredit Kelolaan 

Kredit kelolaan pada umumnya adalah kredit yang bersifat penatausahaan 

atas pinjaman yang diberikan oleh pemerintah atau Bank Indonesia kepada 

BUMN, BUMD dan pemerintah daerah. kemudian, pemerintah menunjuk 

suatu bank sebagai penata usaha pinjaman tersebut dan atas penetausahaan 

pinjaman ini bank memperoleh fee/jasa perbankan. 

15. Jenis kredit Imfas Sight, Usance L/C, Standby L/C dan SKBDN 

1) Imfas  Sight adalah fasilitas impor dengan L/C yang diberikan oleh bank 

kepada nasabah berupa penangguhan pembayaran sampai dengan 

barang/dokumen tiba. 

2) Usance L/C adalah fasilitas impor dengan L/C yang mengandung syarat 

pembayaran berjangka yang dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan 

fasilitas penangguhan pembayaran yang diperoleh dari luar negeri. 

3) Standby L/C adalah jaminan khusus yang diterbitkan oleh bank atas 

permintaan nasabah untuk menjamin pihak beneficiary. 



4) Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN) atau sebelumnya 

dikenal sebagai L/C Dalam Negeri adalah L/C yang dipergunakan untuk 

keperluan pembelian barang-barang di dalam negeri. 

Setelah kita mengetahui tentang jenis kredit diatas maka kita harus tahu 

juga tahapan-tahapan kredit, karena hal ini sangatlah penting, tahap-tahap tersebut 

yaitu : 

1. Tahap permohonan kredit 

Pada tahap ini panitia kredit memilah-milah calon debitur apakah calon 

debitur tersebut adalah debitur baru atau debitur lama. 

2. Analisis dan pembahasan kredit 

Yang dimaksud dengan analisis atau investigasi adalah pekerjaan yang 

meliputi : 

1) Wawancara dengan pemohon kredit 

2) Pengumpulan data yang berhubungan permohonan kredit yang diajukan 

nasabah, baik data intern maupun ekstern 

3) Pemeriksaan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang 

dikemukakan oleh nasabah 

4) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyelidikan yang telah 

ada 

3. Tahap keputusan kredit 

Maksud dari keputusan kredit disini adalah setiap tindakan pejabat 

berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, 

menyetujui atau mengusulkan permohonan kepada pejabat yang lebih tinggi. 



4. Tahap administrasi kredit 

Maksud dari administrasi kredit tersebut adalah menyelesaikan segala urusan 

yang berhubungan dengan kredit misalnya penandatanganan kontrak, 

pembayaran biaya administrasi dan notaris serta lainnya. 

5. Tahap pelaksanaan kredit 

Maksud dari pelaksanaan kredit tersebut adalah diberikannya kredit kepada 

nasabah baik dalam bentuk tunai maupun rekening. 

6. Tahap pengawasan kredit 

Maksud dari pengawasan kredit tersebut adalah mengawasi jalannya usaha 

yang dibiayai oleh kredit yang diberikan pihak bank.   

7. Tahap pembinaan kredit 

Artinya pihak bank melakukan pembinaan terhadap nasabah agar kredit yang 

diberikan tersebut menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak. 

8. Tahap penyelamatan kredit   

Artinya pihak bank melakukan langkah-langkah penyelamatan untuk kredit 

yang diberiakan berupa tindakan-tindakan administratif kepada para nasabah 

yang bermasalah, seperti hal-hal dibawah ini : 

1) Rescheduling, seperti melakukan perpanjangan waktu kredit dan 

memperpanjang jangka waktu angsuran. 

2) Reconditioning, dengan cara ini maka dapat mengubah berbagai 

persyaratan yang ada seperti : kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran, 

penurunan suku bunga, pembebasan bunga. 

3) Restructuring, adalah menambah jumlah kredit dan menambah equity. 



4) Kombinasi, maksudnya gabungan dari ketiga cara diatas. 

5) Penyitaan jaminan, yaitu merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah 

benar-benar tidak dapat melakukan kewajibannya. 

9. Tahap penyelesaian kredit 

Adalah nasabah tersebut menyelesaikan kewajibannya membayar hutang 

sesuai perjanjian dan melunasi semua angsuran berikut bunga kreditnya. 

 

2.6.6 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit 

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin 

bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut 

diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian 

kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk dapat keyakinan dari 

nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. 

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap 

sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar 

penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank 

untuk mendapatkan penilaian untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar 

menguntungkan dilakukan dengan analisis 6C, 7P, dan 3R. 

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 6C (6 C’s analysis) kredit 

menurut Rivai dan Veithzal (2006:289) adalah sebagai berikut : 

1. Character 

Adalah keadaan watak/sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi 

maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter 



ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan nasabah untuk 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. 

Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tenteng karakter dari calon 

nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain : 

1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah 

2) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya 

3) Meminta bank to bank information 

4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon nasabah 

berada 

5) Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi 

6) Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya 

Untuk dapat mengambil kesimpulan mengenai karakter ini sudah tentu 

diperlukan pula pengalaman yang cukup dalam menilai karakter dari calon 

debiturnya. 

2. Capital 

Adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin 

besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan 

calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih 

yakin dalam memberikan kredit. Kemampuan modal sendiri akan merupakan 

benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar, misalnya 

jika terjadi kenaikan suku bunga, komposisi modal sendiri ini perlu 

ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri merupakan hal yang 



penting mengingat kredit bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan 

bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.  

3. Capacity 

Yaitu merupakan kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam 

menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan 

dari penilain ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana 

calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya 

(ability to pay) secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.  

Pengukuran capacity tersebut dapat dilakukan melalui berbagai 

pendekatan berikut ini yaitu : 

1) Pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah 

menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. 

2) Pendekatan financial, yaitu menilia latar belakang pendidikan para 

pengurus. Hal ini sangat penting perusahaan-perusahaan yang 

menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang 

memerlukan profesionalisme tinggi seperti rumah sakit, biro konsultan, 

dan lain-lain.  

3) Pendekatan yuridis, yaitu secara apakah calon nasabah mempunyai 

kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk 

mengadakan perjanjian kredit dengan bank. 

4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan 

keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam 

memimpin perusahaan 



5) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon 

nasabah mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber 

bahan baku, peralatan-peralatan, administrasi dan keuangan, industrial 

relation sampai pada kemampuan merebut pasar.  

4. Collateral 

Merupakan barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap 

kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk 

mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. 

Penilaian terhadap jaminan ini meliputi jenis, lokasi, bukti pemilikan, dan 

status hukumnya. 

Pada hakikatnya bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan, 

tetapi juga collateral yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi 

(borgtocht), letter of guarantee, letter of comfort, rekomendasi dan avalis. 

Penilaian trehadap collateral ini dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut : 

1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan 

diagunkan, 

2) Segi yuridis, yaitu apakah jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat 

yuridis untuk dipakai sebagai jaminan. 

Risiko pemberian kredit dapat dikurangi sebagai atau seluruhnya 

dengan meminta collateral yang baik kepada nasabah. 

5. Condition of Economy 

Yang dimaksud dengan condition of economy yaitu situasi dan kondisi 

politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian 



pada suatu saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan 

calon debitur. Untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut, perlu 

diadakan penelitian mengenai hal-hal antara lain : (1) keadaan konjungtur, (2) 

peraturan-peraturan pemerintah, (3) situasi politik dan perekonomian dunia, 

dan (4) keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran. 

6. Constraint  

Yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk 

dilaksanakan pada tempat tertentu. Dari keenam prinsip di atas, yang paling 

perlu mendapatkan perhatian account officer adalah character, dan apabila 

prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip lainnya tidak berati. Dengan perkataan 

lain, permohonan harus ditolak. 

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P menurut Kasmir 

(2003:105-107) adalah sebagai berikut : 

1. Personality  

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari 

maupun masa lalunya. Personality  juga mencakup sikap, emosi, tingkah 

laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 

2. Party 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertent atau golongan 

tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah 

dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang 

berbeda dari bank. 

 



3. Purpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk 

jenis kredit yang diinginkan nasabah tujuan pengambilan kredit dapat 

bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, 

konsumtif atau produktif dan lain sebagainya. 

4. Prospect 

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yag akan datang menguntungkan 

atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini 

penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai 

prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi nasabah. 

5. Payment 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah 

diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin 

banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika 

salah satu usahanya mengalami kerugian akan dapat ditutupi oleh sektor 

lainnya. 

6. Profitability 

Untuk dapat menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari 

laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau 

semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. 

 

 

 



7. Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan 

perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau 

jaminan asuransi. 

Serta penilaian kredit dengan metode analisis 3R menurut Tjoekam 

(1999:45) adalah sebagai berikut : 

1. Return (hasil yang dicapai) 

Penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur dengan kredit, 

apakah hasil tersebut dapat menutup pengembalian pinjamannya dan 

perusahaan bisa berkembang terus atau tidak. 

2. Repayment (pembayaran kembali) 

Bank harus menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kembali 

pinjamannya pada saat-sat kredit harus dicicil atau dilunasi. 

3. Risk bearing ability (kemampuan untuk menanggung resiko) 

Bank harus menilai sejauh mana perusahaan mampu menanggung risiko 

kegagalan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 

 

2.6.7 Kebijaksanaan Perkreditan 

1. Kredit yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga dalam 

pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. 

2. Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan bank telah 

didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan perkreditan yang 

jelas, yaitu melalui kebijakan perkreditan perkreditan yang sehat. 



3. Kebijakan perkreditan bank berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan 

semua kegiatan perkreditan bank. 

4. Untuk memastikan bahwa semua bank telah memiliki kebijakan perkreditan 

yang disusun dan diterapkan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, 

maka perlu berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. 

5. Ketentuan kebijakan perkreditan perlu ditetapkan agar setiap bank memiliki 

dan menerapkan kebijakan kredit yang baik. 

6. Bagi bank yang belum memiliki kebijakan perkreditan, wajib menyusun dan 

menerapkan kebijakan kredit yang minimal mengandung semua aspek yang 

tertuang dalam pedoma kebijakan perkreditan. 

7. Kebijakan perkreditan perbankan dikatakan baik bila minimal dalam 

kebijakan tersebut mencakup : 

1) Prinsip kehati-hatian perkreditan 

2) Organisasi dan manajemen perkreditan 

3) Kebijakan persetujuan perkreditan 

4) Dokumentasi dan administrasi 

5) Pengawasan kredit 

6) Penyelesaian kredit bermasalah 

8. Kebijakan perkreditan bank yang baik minimal sebagai pedoman dalam 

penyusunan kebijakan perkreditan. Dalam penyususnan kebijakan perkreditan 

bank dapat menambah dan memperluas aspek-aspek yang tertang dalam 

pedoman kebijakan perkreditan. 



9. Kebijakan kredit selanjutnya harus menjadi acuan dan harus tercermin dalam 

pedoman pelaksanaan kredit yang dipergunakan oleh setiap bank. 

10. Bank wajib menyampaikan dan melaksanakan kebijakan kredit secra 

konsiten. 

11. Bank Indonesia memantau, mengawasi, dan menilai pelaksanaan kebijakan 

kredit bank tersebut. 

12. Pengertian kredit dalam kebijakan kredit meliputi semua jenis fasilitas 

keuangan yang disediakan kepada nasabah.  

 

2.6.8 Prosedur dan Persyaratan Pemberian Kredit 

2.6.8.1 Prosedur Umum Perkreditan 

Menurut Rivai dan Veithzal (2006:189) tentang penjelasan prosedur 

perkreditan meliputi ketentuan dan syarat atau yang harus dilakukan sejak 

nasabah mengajukan permohonan kredit sampai kreit tersebut dilunaskan oleh 

nasabah dan untuk jenia kredit tertentu yang mempunyai kekhususan dalam 

ketentuan dan prosedurnya 

Tujuan utama prosedur kredit ini adalah : 

1) Memberikan ketegasan atau tugas-tugas dari seorang account officer, 

sehingga akan lebih memperjelas wewenang dan tanggung jawab para 

account officer. 

2) Agar flow of document dapat diikuti dan diketahui dengan jelas. 

3) Memperlancar arus pekerjaan. 



Langkah-langkah tersebut harus benar-benar diketahui dan diikuti oleh 

para account officer. Prosedur ini berlaku, baik untuk permohonan kredit baru, 

perpanjangan maupun tambahan yang berlaku secara umum untuk setiap jenis 

kredit baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi.  

Urutan langkah yang lazim dalam prosedur perkreditan yakni meliputi 

persiapan kredit, penilaian kredit, keputusan atas permohonan kredit, pengawasan 

kredit serta pelunasan kredit. Beberapa jenis kredit tertentu memiliki kekhususan 

dalam ketentuan dan prosedurnya. 

 

2.6.8.2 Persyaratan Umum Pemberian kredit 

Untuk memperoleh pinjaman dari bank, pemohon harus memenuhi syarat-

syarat dan ketentuan yang ditetapkan bank tersebut. Semua permohonan kredit 

harus diajukan secar tertulis kapada bank tanpa melihat berapa jumlah kredit yang 

diminta dan hal ini berlaku, baik untuk permohonan baru, permohonan tambahan 

kredit, permohonan untuk perpanjangan masa berlaku kredit maupun perubahan 

syarat-syarat kredit itu sendiri. 

Permohonan kredit itu sendiri merupakan syarat yang penting dalam 

memberikan kredit dan hal tersebut harus diperhatikan benar-benar oleh para  

account officer. Untuk mempercepat dan mempermudah bagi bank dalam 

mempertimbangkan pemohonan nasabah, surat permohonan kredit hendaknya 

disertakan dengan informasi yang lengkap seperti informasi mengenai keuangan, 

jaminan, jumlah kredit yang dibutuhkan, tujuan, jangka waktu dan sebagainya. 



Informasi umum dan data kuantitatif yang sekurang-kurangnya harus 

diberikan calon nasabah ketika mengajukan permohonan kredit adalah mengenai 

nama dan alamat jelas si pemohon, nama para pemilik atau pemegang saham dari 

perusahaan, susunan pengurus perusahaan sebelum menjadi nasabah bank, bidang 

usaha, hubungan dengan bank yang bersangkutan maupun dengan bank lain, 

hubungan dengan perusahaan lain yang merupakan satu kelompok sehingga 

dengan data sementara tersebut, bank dapat mengenal dan berkomunikasi dengan 

calon nasabah.  

Selain itu diperlukan pula informasi data keuangan calon nasabahyang 

meliputi data proyeksi (cash budget) yang menggambarkan rencana usaha yang 

dilakukan. Data keuangan (historis) lainnya meliputi realisasi keuangan yang 

dicapai pada periode yang lalu yang disusun dalam bentuk analisis sumber dana 

maupun penanamannya di masa yang lalu.  

Informasi mengenai jaminan yang akan diserahkan meliputi jumlah atau 

dan jenis jaminan seperti aktiva tetap dan aktiva tidak tetap. Informasi mengenai 

jumlah kredit yang diperlukan oleh calon nasabah dikaitkan dengan pendapatan 

dan angsuran pelunasan kredit.pemohon kredit diharuskan mengisi borang yang 

telah disediakan bank, yang disebut dengan surat permohonan kredit. 

 

2.6.8.3 Tahapan Kegiatan di Bank pada Umumnya 

Tahapan kegiatan yang umumnya terjadi di lingkungan perbankan pada 

saat bank menerima permohonan kredit dari nasabah yaitu sebagai berikut : 

1. Bank menerima permohonan secara tertulis dari nasabah. 



2. Surat permohonan diteruskan ke pimpinan cabang untuk diketahui dan 

didisposisi dengan jelas. 

3. Account officer surat permohonan, lalu segera ditentukan apakah permohonan 

dapat dipertimbangkan atau ditolak. Permohonan dapat segera ditolak 

apabila: 

1) Untuk kredit yang diminta ada larangan Pemerintah/Bank Indonesia 

2) Perusahaan yang bersangkutan termasuk dalam Daftar Kredit Macet atau 

Buku Waspada Bank atau termasuk black list 

3) Berdasarkan data yang tersedia dan penelitian pendahuluan dapat 

disimpulakan bahwa kredit dapat ditolak. Penolakan harus segera 

dilaporkan kepada pemohon secara tertulis serta bijaksana dan persoalan 

permohonan kredit ini dianggap selesai. 

4. Permohonan yang dapat dipertimbangkan segera diteliti kelengkapan datanya 

untuk kemudian dibuatkan catatan singkat mengenai bahan-bahan, surat-

surat, formulir-formulir dan sebagainya yang masih harus dilengkapi oleh 

nasabah pada surat permohonannya. 

5. Nasabah segera diminta datang (diberitahukan secara tertulis) untuk : 

1) Memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan kredit yang diminta, 

2) Melengkapi data yang harus dipenuhi oleh nasabah, 

3) Bila kelengkapan data dan sistematik penyajian kurang memenuhi syarat 

yang diperlukan, nasabah diminta mengisi formulir Surat Permohonan 

Kredit beserta lampiran-lampirannya yang disediakan oleh bank. 



2.6.9 Kredit Bermasalah 

2.6.9.1 Pengertian Kredit Bermasalah 

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah menurut Rivai dan Veithzal 

(2006:476), yaitu: 

1. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum memenuhi target yang 

diharapkan oleh pihak bank, 

2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi 

bank dalam arti luas, 

3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, 

4. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya atau diperkirakan tidak 

cukup untuk membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/memenuhi 

target yang diinginkan oleh bank, 

5. Kredit di mana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai 

perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di 

perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di 

kemudian hari bagi bank dalam arti luas, 

6. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta 

golongan lancar yang berpotensi menunggak. 

Bagi bank semakin dini menganggap kredit yang diberikan menjadi 

bermasalah, semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya 

penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit 

penyelesaiannya.  

 



2.6.9.2 Sebab-sebab Terjadinya Kredit Bermasalah 

1. Karena Kesalahan Bank 

1) Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah 

2) Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan 

penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali 

3) Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari 

calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan 

4) Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah 

5) Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat 

6) Terlalu agresif 

7) Pemberian kelonggaran terlalu banyak 

8) Kurang pengalaman dari pejabat kredit atau account officer 

9) Account officer mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon 

nasabah 

10) Kurang berfungsinya credit recovery officer 

11) Keyakinan yang berlebihan 

12) Kurang mengadakan review, kunjungan on the spot dan kontak dengan 

nasabah 

13) Pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari 

14) Campur tangan yang berlebihan dari pemilik 

15) Pengikatan jaminan kurang sempurna 

16) Sikap memudahkan dari account officer 

17) Tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat 



2. Karena Kesalahan Nasabah 

1) Nasabah tidak kompeten 

2) Nasabah tidak atau kurang pengalaman 

3) Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya 

4) Nasabah tidak jujur 

5) Nasabah serakah 

3. Faktor Eksternal 

1) Adanya bencana alam, yang ini merupakan hal yang tak bisa dihindari 

lagi 

2) Faktor stabilitas yang diakibatkan oleh adanya situasi ekonomi dan 

politik yang tidak mendukung, sehingga nasabah tidak dapat lagi 

berusaha dengan baik 

3) Perubahan-perubahan peraturan 

 

2.9.3.6 Gejala Dini Timbulnya Kredit Bermasalah  

Adapun gejala dini tersebut dapat dideteksi dari keadaan-keadaan sebagai 

berikut : 

1. Ada tunggakan 

2. Mengajukan perpanjangan 

3. Kondisi keuangan menurun 

4. Laporan keuangan terlambat 

5. Saldo rata-rata giro menurun dan sering overdraft 



6. Hubungan dengan bank semakin renggang dan menghindar setiap kali 

dihubungi 

7. Hilangnya jaminan 

8. Penggunaan kredit tidak sesuai rencana 

9. Kehilangan langgan utama 

10. Informasi negatif 

11. Konflik intern 

12. Masalah keluarga 

13. Menurunnya kesehatan nasabah atau meninggal 

14. Masalah perburuhan 

15. Kejenuhan pasar 

16. Bencana alam 

17. Keterlibatan dalam usaha lain secara diam-diam 

18. Enggan dikunjungi tempat usahanya 

19. Memberikan laporan tidak benar 

20. Terlalu optimis 

 

2.9.3.7 Langkah-langkah Penanganan Kredit Bermasalah 

Begitu dideteksi ada gejala kredit yang akan menjadi bermasalah harus 

segera diambil langkah penanganan. Jangan menunggu sampai kredit betul-betul 

menjadi bermasalah. Adapun langkah-langkah yang diambil adalah sebagai 

berikut : 

1. Perkuat posisi bank secara umum, terutama posisi yuridis dan nilai jaminan 



2. Buat rencana penanganan dengan kerja sama dengan nasabah 

3. Setelah menemukan rencana penanganan yang disetujui pula oleh nasabah, 

maka harus segera dilaksanakan yang memerlukan supervisi, laopran, 

komunikasi, dan perhatian serta kerja keras kedua belah pihak. 

4. Dasar pertimbangan dalam menentukan jenis penanganan yang akan 

dilaksanakan adalah: 

1) Iktikad nasabah 

2) Kemampuan nasabah 

3) Prospek usaha nasabah 

4) Jaminan 

5) Nilai nasabah terhadap bank 

6) Biaya penagihan dan rehabilitasi 

7) Sikap bank lainnya 

5. Langkah-langkah secara kronologis adalah : 

1) Identifikasi masalah 

2) Menentukan penyebab 

3) Menentukan apakah masalah bisa diatasi 

4) Menentukan informasi yang diperlukan 

5) Memperkirakan apakah pemecahannya menguntungkan bank 

6) Menentukan alternatif penanganan 

7) Menyusun action plan 

6. Langkah-langkah action plan adalah : 

1) Evaluasi kekuatan dan kelemahan bank 



2) Menyususun strategi negosiasi 

3) Menentukan posisi awal negosiasi 

4) Menentukan langkah-langkah secar rinci, penanggung jawabnya dan 

target waktunya 

5) Buat ringkasan dan disajikan dalam suatu formulir 

 

2.9.3.8 Pengertian Pembinaan, Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit 

1. Pembinaan Kredit 

Yaitu upaya yang dilakukan dalam mengelola kredit bermasalah agar 

dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dari pemberian kredit 

tersebut. 

2. Penyelamatan Kredit 

Yaitu upaya yang dilakukan dalam mengelola kredit bermasalah yang 

masih mempunyai prospek di dalam usahanya dengan tujuan untuk 

meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank, menyelamatkan 

kembali kredit yang ada agar menjadi lancar atau dengan kata lain kualitas kredit 

nasabah meningkat, serta usaha-usaha lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki 

kualitas usaha nasabah  

3. Penyelesaian Kredit 

Yaitu upaya yang dilakukan bank dalam untuk menyelesaikan kredit 

bermasalah yang tidak mempunyai prospek setelah usaha-usaha pembinaan, 

penyelamatan dan dengan jalan apa pun ternyata tidak mungkin dilakukan lagi, 

dengan tujuan untuk mencegah risiko bank yang semakin besar serta mendapatkan 



pelunasan kembali atas kredit tersebut dari nasabah dengan berbagai macam 

upaya yang dapat ditempuh oleh bank. 

Penyelesaian disini diartikan sebagai pengakhiran hubungan nasabah 

dengan likuidasi, penjualan asset, atau penjualan perusahaan. Penyelesaian 

dilaksanakan dengan dua macam kondisi, yaitu sebagai berikut : 

1)  Sukarela 

Penjualan secara sukarela oleh nasabah biasanya mendapatkan harga 

lebih tinggi daripada likuidasi paksaan oleh kreditor selain adanya biaya-

biaya likuidasi. Tindakan ini dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut ini : 

 Posisi yuridis bank lemah 

 Posisi jaminan lemah 

 Nasabah kooperatif 

 Prospek usaha tidak ada 

2)  Paksaan 

Tindakan ini dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut ini : 

 Posisi yuridis bank kuat 

 Posisi jaminan kuat 

 Iktikad nasabah buruk 

 Prospek usaha tidak ada 

 

 

 

 


