
    
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1  Tinjauan Pustaka           

2.1.1  Bank 

2.1.1.1  Pengertian Bank 

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Disamping 

menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat  bank juga dikenal sebagai tempat 

untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran 

dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lain. 

Pengertian bank menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 

November 1998 tentang perbankan, yang dikutip oleh Sentosa (2008:2), menyatakan bahwa 

Bank adalah : 

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak .   

Sedangkan menurut Iskandar (2008:5), menyatakan bahwa : 

Bank adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang 

berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan menjadi perantara 

dalam lalu lintas pembayaran giral . 

Dari dua pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank 

merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan 

selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Berbicara mengenai bank tidak terlepas dari 

masalah keuangan. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan 

kembali dalam bentuk pinjaman kredit untuk membantu meningkatkan taraf hidup 

masyarakat.  

2.1.1.2  Fungsi Bank 

Fungsi perbankan yaitu sebagai penghimpun, penyalur dan melayani jasa dalam lalu 

lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan 

stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 



    
Menurut Susilo, Triandaru dan Budisantoso (2005:9), menyatakan fungsi bank 

yang lebih spesifik bahwa: 

Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai agent of trust, agent of 

development, dan agent of services.                                                                      

Adapun penjelasan dari peryataan diatas adalah : 

a. Agent of  Trust 

Dasar utama kegiatan bank adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan 

dana maupun penyaluran dana. 

b. Agent of Development 

Kegiatan bank sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana, memungkinkan 

masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa.  

c. Agent of Services 

Disamping kegiatan menghimpun dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan 

jasa-jasa perbankan yang lain pada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank erat kaitanya 

dengan perekonomian masyarakat secara umum.  

2.1.1.3  Jenis-Jenis Bank 

Dalam prakteknya perbankan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis. Jenis 

perbankan dapat dilihat dari segi fungsi serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan 

yang terjadi terletak pada luas kegiatan, sedangkan dari segi kepemilikan dilihat dari 

kepemilikan sahamnya. Perbedaan lain dilihat dari nasabah yang mereka layani apakah 

masyarakat luas atau masyarakat lokasi tertentu. Jenis perbankan juga dilihat dari bagaimana 

cara menentukan harga jual dan harga beli.  

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai 

kegiatan. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana pada 

masyarakat. Menurut Susilo, Triandaru dan Budisantoso (2005:50), menyatakan bahwa: 

Kegiatan bank dibagi atas : (1) Kegiatan Bank Umum, (2) Kegiatan Bank 

Perkreditan Rakyat.

 

Sedangkan menurut  Kasmir (2005:18) Jenis-jenis Bank dibagi atas : 

Adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi antara 

lain : (1) Dilihat dari segi fungsinya, (2) Dilihat dari segi kepemilikannya, (3) 

Dilihat dari segi status, (4) Dilihat dari segi cara menentukan harga.      

                                                                             



    
Berdasarkan peryataan diatas maka dapat dikatakan bahwa jenis-jenis perbankan 

jika dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut : 

1. Dilihat dari Segi Fungsinya 

Menurut Undang-undang  Republik Indonesia No.10 tahun 1998 Perubahan  

atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan maka jenis perbankan 

menurut fungsinya terdiri dari : 

a) Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional 

dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. 

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

a) Bank milik pemerintah 

Bank milikpemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini 

sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank 

ini dimiliki oleh pemerintah. 

b) Bank milik swasta nasional 

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta 

nasional. Kemudian akte pendirian didirikan oleh swasta,begitu pula dengan 

pembagian keuntunganya  untuk keuntungan swasta. 

c) Bank milik koperasi 

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang 

bebadan hukum koperasi. 

d) Bank milik asing 

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang berada diluar negeri, baik milik 

swasta asing maupun pemerintah asing. Kepemilikinyapun jelas dimiliki oleh pihak 

asing. 

e) Bank milik campuran 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta 

nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara 

Indonesia. 



    
3. Dilihat dari Segi Status 

a) Bank devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri, atau yang 

berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. 

b) Bank non devisa 

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi keluar 

negeri. 

4. Dilihat dari Cara Menentukan Harga 

a) Bank berdasarkan prinsip konvensional (Barat) 

Adalah bank yang dalam mencari keuntungan berdasarkan prinsip konvensional 

yaitu :  

 

Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk sinpanan dan pinjaman 

(kredit) 

 

Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menerapkan berbagai biaya 

dalam nominal dan presentase tertentu. 

b) Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (Islam) 

Bank yang dalam mencari keuntungan berdasarkan pada prinsip syariah adalah 

sebagai berikut : 

 

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

 

Pembiayaan berdasrkan prinsip peryataan modal 

 

Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

 

Pembiayaan modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau dengan adanya 

pilihan dengan pemondalan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak 

bank oleh pihak lain.  

2.1.1.4  Sumber Dana Bank 

Meskipun suatu bank tidak dapat menentukan dan atau mengatur secara mutlak 

jumlah dana yang dapat dihimpun pada suatu tingkat yang dikehendaki, namun bank dapat 

mempengaruhi jumlah dana yang dihimpun sampai pada tingkat tertentu. Perolehan dana 

disesuaikan pula dengan tujuan dan penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan 

menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung dan harus dilakukan secara tepat. 

Sumber dana menurut Kasmir (2007:63), yaitu :   



    
1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (Dana Pihak Kesatu) 

Dana sendiri terdiri dari setoran modal pemegang saham, cadangan-cadangan dengan 

laba pada tahun lalu yang tidak dapat dibagi kepada para pemegang sahamnya, cadangan 

ini disediakan untuk mengantisipasi laba ditahun yang akan datang dan laba yang belum 

dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal 

untuk sementara waktu. Keuntungan dari dana itu sendiri adalah tidak perlu membayar 

bunga yang relatif lebih besar dari pada jika meminjam ke lembaga lain. 

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas (Dana Pihak Kedua) 

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan 

merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber 

dana ini. Dana pihak kedua ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber 

dana lainnya dan sumber dana yang berasal dari masyarakat ini merupakan sumber dana 

yang paling dominan, asalkan dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. 

Adapun sumber dana dari masyarakat seperti Simpanan Giro, Simpanan Tabungan dan 

Simpanan Deposito. 

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya (Dana Pihak Ketiga) 

Sumber dana ketiga ini merupakan tambahan jika perbankan mengalami kesulitan dalam 

memperoleh sumber dana pertama dan kedua. Sumber dana ketiga sifatnya hanya 

sementara waktu. Sumber dana ketiga ini terdiri dari kredit likuiditas Bank Indonesia, 

pinjaman antara bank (call money) dan pinjaman dari bank luar negeri. 

Sedangkan menurut Manurung & Rahardja (2004:17), sumber-sumber dana bank adalah : 

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (Internal) 

Setoran modal dari pemegang saham, cadangan-cadangan bank, yaitu cadangan-

cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, laba yang 

belum dibagi merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang 

bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. 

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas (Eksternal) 

Simpanan Giro (Demand Deposit), Simpanan Tabungan (Saving Deposit), Simpanan 

Deposito (Time Deposit). 

     Berdasarkan pengertian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa sumber 

dana bank terdiri dari modal sendiri dan modal dari luar. Yang pada kesimpulannya 

sumber dana dari luar lah yang paling mempengaruhi sumber dana bank.   



    
2.1.1.5  Tujuan Bank 

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 (Pasal 1) yang dikutip oleh Sentosa  (2008:7), 

dikatakan bahwa : 

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak . 

Sedangkan menurut Lapoliwa dan Kuswandi (2000:15) Tujuan Bank adalah:  

Perbankan bertujuan untuk membantu pelaksanaan program pemerintah 

seperti pelaksanaan pembangun, menunjang pertumbuhan perekonomian 

dalam peningkatan kesejahteraan rakyat . 

Berdasarkan pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa tujuan bank 

adalah ikut serta membantu dalam pelaksanaan program pemerintah untuk mensejahterakan 

rakyat banyak.  

2.1.2 Kredit 

2.1.2.1  Pengertian Kredit 

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam 

bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut 

kepada masyarakat yang membutuhkanya. Kegiatan penyaluran dana ini disebut juga dengan 

istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih 

dikenal dengan kredit. 

Pengertian kredit menurut Malayu S.P. Hasibuan (2009:87) menyatakan bahwa :  

Kredit merupakan semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali 

bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati                                                                                                                                                      

Sedangkan pengertian kredit menurut Kasmir (2005:102) dalam bukunya adalah : 

Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan inbalan atau bagi hasil.                

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan 

dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contoh berbetuk tagihan 

(kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kredit 

ini berarti nasabah tidak memperoleh uang tapi rumah atau mobil, karena bank langsung 



    
membayar ke developer dan nasabah hanya membayar cicilan rumah atau mobil tersebut 

setiap bulan. Kemudian adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima kredit, 

bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian 

kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan bunga 

yang diterapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila debitur ingkar janji 

terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.  

2.1.2.2  Unsur-Unsur Kredit 

Dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga 

jika kita membicarakan tentang kredit maka termasuk unsur-unsur yang ada di dalamnya. 

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit  menurut Kasmir (2005:104) adalah 

sebagai berikut : 

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah 

sebagai berikut : (1) Kepercayaan, (2) Kesepakatan, (3) Jangka Waktu, (4) 

Resiko, (5) Balas Jasa.                                                                  

Jadi dalam pemberian kredit terdapat lima unsur, yaitu: 

1. Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang 

diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan 

jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang 

melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh sebab itu sebelum kredit 

dikucurkan terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap permohonan kredit dari 

nasabah. 

2. Kesepakatan 

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga terdapat unsur kesepakatan antara 

pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu 

perjanjin dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya 

masing-masing 

3. Jangka Waktu 

Setiap kredit yang diberiakan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini 

mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut 

bisa berbentuk jangka pendek (di bawah satu tahun), jangka menengah (satu sampai 

tiga tahun) dan jangka panjang (di atas tiga tahun).   



    
4. Resiko 

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu 

resiko tidak tertagih. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit maka semakin besar 

pula resikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik yang disengaja oleh 

nasabah maupun yang tidak disengaja. 

5. Balas Jasa 

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari 

pemberian kredit.  

2.1.2.3  Tujuan dan Fungsi Kredit 

Pemberian kredit oleh bank mempunyai fungsi dan tujuan tertentu. Tujuan dari 

pemberian kredit bagi bank adalah untuk mencari keuntungan, membentu nasabah dan 

membantu pemerintah dalam meningkatkan stabilitas ekonomi. Sedangkan fungsi dari 

pemberian kredit itu sendiri untuk meningkatkan daya guna uang dan barang, mendorong dan 

mempelancar produksi dan konsumsi. Fungsi dan tujuan bank ini pada akhirnya adalah untuk 

meningkatkan taraf hidup orang banyak.  

2.1.2.3.1  Tujuan kredit 

Tujuan pemberian kredit menurut Kasmir (2005:105) adalah sebagai berikut : 

Tujuan pemberian kredit adalah untuk mencari keuntungan, membantu 

usaha nasabah dan membantu pemerintah.                                                                                      

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai 

yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak 

akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Dalam prakteknya tujuan pemberian kredit 

adalah sebagai berikut : 

a. Mencari keuntungan 

Tujuan utama dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil 

keuntungan yang diperoleh adalah berbentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai 

balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini 

penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat 

membesarkan usaha bank. 

b. Membantu usaha nasabah 

Tujuan selanjutnya adalah untuk membatu nasabah yang sedang membutuhkan dana, baik 

dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak 



    
debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya. Dalam hal ini baik 

bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan. 

c. Membantu pemerintah 

Tujuan lainnya dalah untuk membatu pemerintah di berbagai bidang. Bagi pemerintah 

semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank maka akan semakin baik, megigat 

dengan semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam meningkatkan 

pembangunan dibergai sektor. 

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan pemberian kredit oleh bank 

adalah: 

 

Penerimaan pajak 

 

Membuka kesempatan kerja 

 

Meningkatkan jumlah barang dan jasa 

 

Menghemat devisa negara terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor 

dan apabila sudah dapat diproduksi didalam negri dengan fasilitas kredit jelas akan 

menghemat devisa negara. 

 

Meningkatkan devisa negara untuk produk yang dihasilkan dari fasilitas kredit dan 

diekspor keluar negeri.  

2.1.2.3.2  Fungsi Kredit 

Fungsi kredit menurut Firdaus dan Ariyanti (2004 : 83) adalah : 

Fungsi kredit pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani 

kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan 

perdagangan, mendorong dan mempelancar produksi, jasa-jasa dan bahkan 

konsumsi.                                                                                                                          

Jika dijabarkan lebih rinci maka fungsi kredit adalah sebagai berikut : 

1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang 

a) Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para 

pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan usahanya. 

b) Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uang pada lembaga-lembaga keuangan. 

Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk 

meningkatkan usahanya. 

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang. 

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru 

seperti cek, giro bilyet, dan wesel sehingga akan dapat meningkatkan peredaran uang 



    
giral. Disamping itu, kredit perbankan yang dapat ditarik secara tunai dapat pula 

meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu-lintas uang akan berkembang 

pula. 

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang. 

Dengan mendapatkan kredit para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi 

barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.  

Disamping itu, kredit juga meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara 

kredit maupun dengan membeli barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain. 

Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. 

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. 

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan kepada usaha-usaha antara lain: 

 

Pengendalian inflasi 

 

Peningkatan ekspor, dan 

 

Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. 

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. 

Setiap orang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun adakalanya 

dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank 

akan dapat mengatasi kekurangmampuan pengusaha dibidang permodalan tersebut., 

sehingga pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya. 

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan 

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan 

mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan 

membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan 

demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha dan pendirian 

proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan tenaga kerja. 

Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan 

meningkat pula. 

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. 

Bank-bank besar di luar negri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan 

bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada 

perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu pula negara yang telah maju mempunyai 

cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan dalam bentuk 

kredit kepada negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam 



    
bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang 

bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.  

2.1.2.4  Jenis-jenis Kredit 

Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan 

dan yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan 

dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Jenis-jenis kredit menurut Kasmir 

(2005:109) adalah sebagai berikut :  

Secara umum jenis kredit jika dilihat dari berbagai segi antara lain : dilihat 

dari segi kegunaan, dilihat dari segi tujuan kredit, dilihat dari segi jangka 

waktu, dilihat dari segi jaminan dan dilihat dari segi sektor usaha.

 

Dari peryataan diatas dapat kita lihat jenis-jenis kredit menurut seginya  adalah 

sebagai berikut : 

1. Dilihat dari segi kegunaan 

a) Kredit Modal Kerja 

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur dan 

untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya modal 

kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya 

lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. 

b) Kredit Investasi 

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan yang digunakan untuk 

melakukan investasi perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru untuk 

keperluan rehabilitasi. 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

a) Kredit Produktif (Productive Loan) 

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal 

kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi. 

b) Kredit Konsumtif (Consumer Loan) 

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang 

bersifat konsumtif atau dikonsumsi secara pribadi. Oleh karena itu kredit ini bagi 

debitur tidak digunakan sebagai modal kerja untuk memperoleh laba akan tetapi 

semata-mata digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan lainnya secara pribadi.   



    
c) Kredit Komersial (Commercial Loan) 

Yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang 

perdagangan. 

3. Dilihat dari segi jangka waktu 

a) Kredit Jangka Pendek (Short Term-Loan) 

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun atau paling 

lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 

b) Kredit Jangka Menengah (Medium Term-Loan) 

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya antara satu sampai tiga tahun. 

Biasanya kredit ini menambah modal kerja misalnya untuk pengadaan bahan baku. 

Kredit jangka menengah dapat juga dalam bentuk kredit investasi. 

c) Kredit Jangka Panjang (Long Term-Loan) 

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi tiga 

tahun atau lima tahun. Misalnya kredit investasi yaitu kredit untuk membiayai suatu 

proyek, perluasan, usaha atau rehabilitasi. 

4. Dilihat dari segi jaminan 

a) Kredit dengan Jaminan 

Yaitu kredit yang diberikan dengan satu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk 

barang berwujud atau tidak berwujud ataupun jaminan orang. Yang artinya setiap 

kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon 

debitur. 

b) Kredit tanpa Jaminan 

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini 

diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atas nama baik 

calon debitur selama ini. 

5. Dilihat dari segi sektor usaha 

a) Kredit pertanian 

b) Kredit perternakan 

c) Kredit industri 

d) Kredit pertambangan 

e) Kredit kendaraan 

f) Kredit pengadaan barang dan jasa 

g) Kredit perumahan  



    
2.1.2.5  Prinsip-prinsip Kredit 

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pemberian kredit diperlukan adanya 

pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama pemberian 

kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasaran dan 

terjaminan pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. 

Prinsip pemberian kredit menurut Firdaus dan Ariyanti (2004:83) adalah : 

Tiga macam konsep tentang prinsip pemberian kredit bank adalah sebagai 

berikut : prinsip-prinsip 5C, prinsip 5P dan prinsip 3R.                                                                                     

Jadi untuk menilai suatu kredit layak atau tidak diberikan, maka digunanakan prinsip 

5C, 5P dan 3R. Prinsip-prinsip pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut : 

Prinsip penialain kredit dengan 5C adalah sebagai berikut : 

1. Character  

      Penilaian character nasabah merupakan masalah yang cukup kompleks karena berkaitan 

dengan watak dan prilaku seseorang baik secara individual maupun kelompok komunitas 

atau lingkungan usahanya. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian karakter debitur 

perlu memperhatikan terutama sifat-sifat sebagai berikut: kejujuran, kecerdasan, 

ketulusan, kesehatan, kebiasaan-kebiasaan, temperamental, kaku, membanggakan diri 

secara berlebihan dan sebagainya. Informasi lain yang juga sangat perlu diketahui adalah 

apakah calon debitur tersebut masuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau daftar 

hitam. 

2. Capacity 

      Capacity berkaitan dengan kemampuan peminjam mengelola usahanya secara sehat untuk 

kemudian memperoleh laba sesuai yang diperkirakan. Penilaian kemampuan tersebut 

perlu untuk mengetahui sejauh mana hasil usaha debitur dapat membayar semua 

kewajibannya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. 

3. Capital 

      Penilaian modal dilakukan untuk melihat apakah debitur memiliki modal yang memadai 

untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Semakin besar jumlah 

modal yang ditanamkan oleh debitur kedalam usaha yang akan dibiayai dengan dana bank 

semakin menunjukan keseriusan debitur dalam menjalankan usahanya tersebut. 

4. Collateral 

     Penilaian barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang 

diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai jaminan atau agunan tersebut 

dapat menutupi risiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur. 



    
5. Condition of economy 

      Berkaitan dengan keadaan ekonomi suatu saat yang secara langsung mempengaruhi 

kegiatan usaha debitur. Untuk meneliti kondisi ekonomi perlu diperhatikan.  

Kemudian penilaian kredit dengan metode 5P adalah sebagai berikut : 

1. Party 

Yaitu mengkalasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan 

tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat 

digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 

2. Purpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit 

yang diinginkan nasabah. Karena tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam 

sesuai dengan kebutuhan. 

3. Payment 

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau 

dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber 

penghasilan debitur maka akan semakin baik.  

4. Profitability 

Untuk 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. 

5. Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan 

perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan 

asuransi. 

Selain dua prinsip di atas, ada pula prinsip 3R yaitu : 

1. Return/Returning (hasil yang dicapai) 

Return disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh debitur setalah 

dibantu dengan kredit oleh bank. Persoalanya adalah apakah hasil tersebut dapat 

untuk menutup pinjaman serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya 

terus berkembang atau tidak. Return disini dapat pula diartikan keuntungan yang 

diperoleh oleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.      



    
2. Repayment (pembayaran kembali) 

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama calon debitur dapat membayar kembali 

pinjaman sesuai dengan kemampuan membeyar kembali dan apakah kredit harus 

diangsur atau dilunasi sekaligus diakhir periode. 

3. Risk Bearing Ability (kemampuan untuk menanggung resiko) 

Dalam hal ini bank harus menilai sampai sejauh mana debitur mampu menanggung 

risiko kegagalan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.  

2.1.2.6  Prosedur Pemberian Kredit 

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui 

sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuanya adalah untuk mempermudah 

bank dalam menilai suatu kelayakan permohonan kredit. 

Prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2007:113) adalah :  

1. Pengajuan berkas-berkas.  

2. Penyelidikan berkas pinjaman.  

3. Wawancara ke I.  

4. Pemeriksaan lapangan (on the spot).  

5. Wawancara ke II.  

6. Keputusan kredit.  

7. Penandatanganan kredit atau perjanjian lainnya.  

8. Realisasi kredit.  

9. Penyaluran atau penarikan .  

Penjelasan dari prosedur pemberian kredit adalah : 

1. Pengajuan berkas-berkas.  

Dalam hal ini pemohon kredit yang dituangkan dalam suatu proposal kemudian 

dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.  

2. Penyelidikan berkas pinjaman.  

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai 

dengan persyaratan dan sudah benar. 

3. Wawancara ke I.  

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan 

calon peminjam, untuk menyakini apakah berkasberkas tersebut sesuai dan lengkap 

seperti dengan yang bank inginkan.   



    
4. Pemeriksaan lapangan (tempat).  

Merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan dengan meninjau berbagai objek dijadikan 

usaha atau jaminan, sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya.  

5. Wawancara ke II.  

Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangankekurangan pada 

saat setelah dilakukan on the spot dilapangan.  

6. Keputusan kredit.  

Menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka diprinsipkan 

administrasinya bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai 

dengan alasannya masing-masing.  

7. Penandatanganan kredit atau perjanjian lainnya.  

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit dicairkan 

maka terlebih dahulu calon nasabah menadatang akad kredit mengikat jaminan dengan 

hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.  

8. Realisasi kredit.  

Diberikan setelah pendatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening 

giro atau tabungan dibank yang bersangkutan. 

9. Penyaluran atau penarikan.  

Pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit 

dan dapat diambil ketentuan dan tujuan kredit.  

2.1.3  Pengendalian Intern 

Dalam perusahaan yang hanya mempunyai beberapa karyawan saja, pimpinan yang 

sering kali juga merupakan pemilik perusahaan tersebut, dapat mengikuti dan mengawasi 

secara langsung kegiatan semua karyawannya. Namun sejalan dengan semakin luas dan 

kompleksnya perusahan, manajemen perusahaan dihadapkan pada keterbatasan kemampuan 

untuk mengawasi dan mengendalikan operasi perusahaan. Keadaan ini menyebabkan 

manajemen melimpahkan sebagian tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya. 

Di lain pihak, manajemen dituntut bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan 

perusahaan, manajemen membutuhkan alat bantu yaitu beberapa kebijakan dan prosedur 

yang disebut pengendalian. Pengendalian ini umumnya adalah sistem pengendalian intern 

yang memadai dan dapat diandalkan. 



    
Adanya pengendalian intern ini merupakan tanggung jawab dari manajemen. Suatu 

pengendalian intern yang baik akan dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan. 

Jika kesalahan dan penyelewengan terjadi, maka hal ini akan dapat ditetapkan dan diatasi 

dengan cepat.  

2.1.3.1  Pengertian Pengendalian Intern 

Pengertian pengendalian intern menurut Bodnar dan Hopwood (2000:213)  

mendefinisikan pengendalian intern, sebagai berikut : 

Internal control is a process affected by an entity s board of director, 

manajement and other personel. Designed to provide reasonable assurance 

regarding the achievment of objective in the following categories : (a) reability of 

financial reporting, (b) effectiveness and efficiency of operations and (c) 

compliance with applicable laws and regulations .  

(Pengendalian Intern adalah proses yang dipengaruhi oleh tujuan pimpinan, 

manajemen dan pegawai lainnya. Disusun untuk menyediakan kepastian yang 

rasional mengenai pencapaian tujuan, berdasarkan : (a) laporan keuangan yang 

terpercaya, (b) efektifitas dan efisiensi kerja dan (c) pemenuhan hukum dan 

peraturan yang berlaku ).  

Sedangkan menurut Mulyadi (2002:181), Pengendalian Intern adalah: 

Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil 

lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang 

pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: 

1. Efektivitas dan efisiensi operasi 

2. Keandalan pelaporan keuangan  

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

Dari pengertian pengendalian tersebut penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses pengendalian untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan  suatu tujuan. 

2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan  hanya terdiri dari 

pedoman kebijakan dari formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap pemegang 

organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya. 

3. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan 

keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas keterbatasan yang 



    
melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan 

pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian yang menyebabkan pengendalian 

intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. 

4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan diantaranya 

pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.  

2.1.3.2  Tujuan Pengendalian Intern 

Tujuan dari pengendalian intern, menurut Arens, Randal dan Mark (2006:231) 

adalah: 

1. Keandalan informasi 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

Tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Keandalan informasi  

Adanya informasi mengenai keuangan dan informasi untuk manajemen yang bebas dan 

dapat dipercaya, lengkap, dan tepat waktu, termasuk penyiapan laporan keuangan yang 

handal serta mencegah penggelapan informasi kepada publik. Secara lebih rinci tujuan 

ini berhubungan dengan: 

a) Penyiapan laporan yang tepat waktu, bebas dan dapat dipercaya (reliable), dan sesuai 

dengan kebutuhan untuk pengambilan keputusan.  

b) Laporan tahunan, laporan keuangan lainnya, dan penjelasan keuangan maupun 

laporan kepada pemilik saham, pengawas dan regulator, dari pihak luar lainnya, yang 

kesemuanya harus bebas dan dapat dipercaya serta tepat waktu. 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi 

Adanya aktivitas yang efisien dan efektif dalam hubungannya dengan misi dasar dan 

kegiatan usaha orgaisasi, termasuk standar kinerja dan pengamanan sumber daya. Secara 

lebih rinci tujuan ini berhubungan dengan: 

a. Efektivitas dan efisiensi dari kinerja sebuah perusahaan dalam menggunakan aset dan 

sumber daya lainnya 

b. Memastikan bahwa semua pegawai telah bekerja memenuhi sasaran dan tujuan 

dengan efisien dan disertai integritas yang tinggi, tanpa biaya yang tidak diinginkan 

atau berlebihan   



    
3.    Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku  

Tujuan ini untuk memastikan bahwa kegiatan usaha perusahaan patuh kepada 

hukum,peraturan, rekomendasi dari regulator, kebijakan dan prosedur intern perusahaan. 

Tujuan dari pengendalian intern akan terlaksana dengan baik bila pengendalian internal 

dijalankan dengan baik pula dan sesuai dengan prosedur yang ada. Dari uraian di atas 

dapat dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pengendalian internal ini adalah 

untuk menjaga keamanan harta milik suatu organisasi, memeriksa ketelitian dan 

kebenaran data akuntansi, memajukan efesiensi dalam operasi dan membantu agar tidak 

ada yang menyimpang dari kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu.  

2.1.3.3  Komponen Pengendalian Intern 

Suatu sistem dapat mencapai tujuannya karena diantara unsur-unsur yang 

membentuknya saling terkait dan saling berhubungan satu sama lainnya,demikian halnya 

dengan pengendalain intern yang memadai haruslah terdiri dari komponen-komponen yang 

membentuk sistem tersebut. Komponen yang membentuk pengendalian intern menurut 

Arens, Randal dan Mark (2006: 300) adalah: 

1. Lingkungan pengendalian intern 

Lingkungan pengendalian mempengaruhi organisasi dalam kesadaran pengendalian 

orang-orangnya, merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, 

menetapkan disiplin dan struktur. Perilaku manajemen akan mempengaruhi efektivitas 

pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur 

yang merefleksikan perilaku. Keseluruhan manajemen puncak, direktur, pemilik berikut 

ini adalah sub komponen lingkungan pengendalian: 

a. Integritas dan nilai-nilai etis 

Yang meliputi tindakan manajemen menghilangkan/mengurangi niat karyawan untuk 

bertindak tak terpuji, ilegal atau tak etis. Juga menyangkut nilai-nilai dan standar 

perilaku karyawan melalui ketetapan kebijaksanaan dan kode etis. 

b. Komitmen dan kompetensi 

Kompetensi adalah pengetahuan dan kesimpulan yang diperlukan melaksanakan 

tugas-tugas yang diberikan kepada pekerjaan individu. Komitmen ini meliputi 

pertimbangan manajemen atas kompetensi untuk pekerjaan-pekerjaan khusus dan 

bagaimana ditransformasikan ke pengetahuan dan skill yang diminta.  



    
c. Partisipasi komite audit dan dewan direksi 

Dewan direksi yang efektif adalah manajemen yang independen dan anggotanya 

terlibat dan meneliti dengan cermat kegiatan manajemen. Komite audit adalah suatu 

keharusan untuk perusahaan publik. Komite ini komposisinya dari direktur luar, yang 

bertugas pengecekan proses pelaporan keuangan dan menjaga komunikasi kepada 

pihak akuntan luar atau intern 

d. Falsafah manajemen dan gaya operasi 

Manajemen melalui semua kegiatannya memberi sinyal kepada karyawan tentang 

pentingnya manajemen. Misal manajemen mempunyai sifat pengambil risiko atau 

penghindar risiko, apakah rencana, atau budget ada, apakah didominasi satu atau 

beberapa orang. 

e. Struktur organisasi 

Struktur organisasi memberi kepastian garis tanggung jawab dengan adanya otoritas. 

Auditor dapat berupa manajemen, fungsinya dan pengendalian yang ada dari struktur 

organisasi tersebut. 

f. Metode pemberian wewenang dan tanggung jawab 

Metode formal komunikasi tentang otoritas dan tanggung jawab adalah penting. Hal 

ini mencakup memo dari manajemen puncak tentang pentingnya pengendalian dan 

yang berhubungan, organisasi formal dan rencana operasi, job deskripsi dan kebijakan 

yang ada. 

2. Penaksiran Risiko 

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, risiko 

atasan manajemen atas penyiapan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Contohnya jika perusahaan menjual produk pada 

harga dibawah harga pokok persediaan. Karena perubahan tekhnologi yang cepat, perlu 

pengendalian yang memadai mengatasi risiko overstating persediaan. Manajemen 

memilih risiko guna meminimumkan kesalahan dan ketidakberesan. Auditor memilih 

risiko guna penentuan pengumpulan bukti pemeriksaan. 

3. Kegiatan Pengendalian 

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur sebagai tambahan yang termasuk 

dalam 4 komponen, membantu tindakan-tindakan seperlunya yang mengarahkan risiko 

dalam pencapaian tujuan organisasi. Ada banyak contoh-contoh kegiatan pengendalian 

dalam organisasi :  



    
a. Pemisahan tugas yang layak 

b. Otorisasi yang layak 

c. Dokumen dan catatan yang layak 

d. Pengendalian fisik 

e. Pengecekan (pemeriksaan) secara bebas 

4.   Komunikasi dan Informasi 

Sistem informasi yang relevan untuk tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem 

akuntansi. Terdiri dari metode dan catatan yang dapat mengidentifikasi, menyatukan, 

analisa, klasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi organisasi/lembaga dan menjaga 

akuntabilitasnya, jumlah aktiva dihitung, informasi akuntansi dan sistem komunikasi 

mempunyai sub komponen, seperti penjualan, retur penjualan, penagihan, akuisisi dan 

sebagainya. 

5.   Monitoring 

Monitoring adalah proses penilaian performance, kualitas struktur pengendalian intern 

dalam suatu waktu. Kegiatan monitoring melalui kegiatan yang berjalan. Misal, masalah-

masalah dengan struktur pengendalian intern dapat datang dari manajemen karena adanya 

keluhan dari pelanggan tentang kesalahan penagihan atau dari pemasok tentang 

pembayaran, atau dari manajer yang menerima laporan yang berbeda dengan informasi 

dari bagian operasi.  

2.1.4  Pengendalian Intern Kredit 

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting bagi dunia perbankan, karena 

penghasilan bank yang paling dominan berasal dari bunga kredit. Disamping itu kredit juga 

merupakan bisnis yang sangat berisiko, karena ada kemungkinan kredit yang telah diberikan 

tidak tertagih. Untuk itu dalam pemberian kredit yang diajukan oleh nasabah perlu adanya 

sebuah pengendalian intern, agar tujuan dari pemberian kredit itu dapat tercapai dan bank 

terhindar dari kerugian dan proses pemberian kredit yang tidak sehat. Menurut Tawaf 

P.Tjukria (2005:271) menyatakan bahwa : 

Pengendalian intern terhadap pemberian kredit terdiri atas : aspek 

pengendalian intern kredit, proses aktivitas pengendalian kredit, serta unsur-

unsur pegendalian intern kredit.                                                                 

Jadi hal-hal  yang harus diperhatikan dalam pengendalian intern terhadap pemberian 

kredit kepada nasabah adalah sebagai berikut :  



    
1. Aspek pengendalian intern perkreditan 

Beberapa pokok utama dalam pengendalian kredit adalah : 

a. Harus ada sistem pengendalian intern yang baik dalam arti ada pemisahan fungsi antara 

pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pembayaran kepada debitur, penagihan, 

analisis, administrasi kredit dan taksasi agunan. 

b. Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang disetujui oleh direksi. Kebijakan tertulis 

mengenai kredit paling tidak harus memuat ketentuan mengenai limit cabang dan limit 

pemberi persetujuan, ketentuan mengenai jenis kredit yang dilarang, ketentuan mengenai 

jangka waktu kredit, ketentuan mengenai tingkat bunga dan provisi, ketentuan mengenai 

perbadingan antara kredit dengan jaminan, informasi keuangan yang harus diperoleh dari 

debitur, kosentrasi kredit dan pengertian kredit bermasalah dan penaganannya. 

c. Harus ada aparat yang kompeten yang akan memproses kredit. Artinya para pengelola 

kredit di bank harus mempunyai pengetahuan yang cukup serta keterampilan yang 

memadai dalam menagani permasalahan kredit. 

d. Harus ada fungsi review terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus selalu 

memantau pelaksanaan review tersebut. 

Salah satu aspek terpenting guna terjaminnya sistem pengendalian di atas adalah 

terpeliharanya dengan baik file kredit nasabah di bank. File kredit yang disimpan di bank 

berisi berbagai jenis data tergantung jenis kreditnya. Data pokok yang harus ada untuk setiap 

jenis kredit adalah surat perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan. 

2. Proses aktivitas pengendalian intern perkreditan 

Proses aktivitas pengendalian kredit harus dilaksanakan secara terus menerus oleh 

manajemen bank agar tercipta perkreditan yang sehat. Proses pengendalian kredit mencakup : 

a. Pengendalian pada saat  perencanaan 

Pada saat nasabah mengajukan permohonan kredit, segenap data dan informasi yang 

diterima dari calon nasabah dibandingkan satu dengan yang lainnya.pihak bank meneliti 

dan membandingkan semua aspek dari data itu, baik kebenaran, keabsahan dan 

kewajaran. Bila dari evaluasi awal terjadi keraguan dari banyak hal ,maka dari awal pihak 

bank sudah dapat memutuskan bahwa kredit tidak dapat diproses lebih lanjut. Apabila 

semua sudah memadai maka bank bisa memproses lebih lanjut. Proses selanjutnya adalah 

analisis kredit.    



    
b. Pengendalian pada saat pelaksanaan 

Keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite kredit tertuang dalam Memo Usulan 

Kredit. Biasanya syarat tersebut menyangkut jaminan, agunan kredit dan pengikatan serta 

penguasaanya oleh bank, kewajiban-kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan 

realisasi kerja usahanya. Dengan demikian, proses pengendalian disini adalah 

membandingkan dan mengevaluasi apakah syarat itu telah dan dapat dipenuhi oleh 

nasabah. Apabila da hal yang belum atau mungkin tidak dapat dipenuhi, langkah 

antisipasi perlu dilakukan. 

c. Pengendalian pada saat pengendalian 

Pengendalian kredit pada hakikatnya mengiginkan agar sasaran kredit tercapai baik bagi 

bank maupun nasabah. Oleh sebab itu permasalahan harus dapat diatasi secara dini agar 

tidak semakin luas dan kompleks. Pada saat kredit berjalan, aktivitas usaha nasabah 

disampaikan ke bank sesuai syarat yang telah ditetapkan oleh komite kredit. Setiap saat 

bank memperhatikan laporan-laporan nasabah untuk melihat apakah target-target usaha 

nasabah yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Untuk itu bank perlu membandingkan 

,mengevaluasi secara terus menerus. Apabila terjadi deviasi dari rencana maka bank perlu 

melakukan langkah-langkah koreksi secara dini 

3. Unsur-unsur pengendalian intern kredit 

Untuk mencapai tujuan dari pengendalian, dalam sistem pengendalian khususnya 

pengendalian kredit bank ada unsur-unsur tertentu yang khusus. Secara lebih spesifik bila 

dirinci berdasarkan proses kredit berjalan, unsur pengendalian kredit itu adalah sebagai 

berikut : 

a. Personil yang kompeten dan dapat dipercaya 

 

Pada saat permohonan, personil harus tahu syarat dan data yang harus dipenuhi oleh 

nasabah serta jenis fasilitas yang diperlukan oleh nasabah. 

 

Pada saat proses, personil punya kemampuan menganalisa kredit, jujur dan obyektif. 

 

Pada saat penarikan, personil punya pengetahuan yuridis, mengenai pengikatan dan 

penguasaan jaminan kredit. 

 

Pada saat monitoring, personil mampu dan mengerti untuk memahami laporan usaha 

nasabah, serta punya inisiatif bila menemukan hal-hal yang menyimpang dari yang 

disyaratkan bank.    



    
b. Adanya pemisahan tugas 

 
Pada saat permohonan, petugas penilai jaminan bebeda denga petugas analisis kredit. 

 
Pada saat proses, hasil analisis kredit dinilai kembali oleh pejabat bank yang lebih 

tinggi. 

 
Pada saat penarikan, pejabat bank yang melakukan persetujuan atas penarikan kredit 

bebeda dengan petugas bank yang melaksanakannya. 

 

Pada saat monitoring, petugas bank yang mengelola rekening aktif nasabah 

memberikan informasi kepada pejabat bagian kredit. 

c. Prosedur otorisasi yang tepat 

 

Pada saat permohonan, prosedur permohonan kredit dipenuhi melalui proses dalam 

organisasi bank tersebut. 

 

Pada saat proses, memperhatikan adanya wewenang pemutusan kredit dan syarat-

syarat yang ditetapkan oleh bank. 

 

Pada saat penarikan, hanya pejabat bank yang berwenag yang dapat memberikan 

otorisasi dalam penarikan atas kredit nasabah. 

 

Pada saat monitoring, petugas bagian kredit memperhatikan catatan dari pejabat bank 

pada laporan nasabah. 

d. Dokumen dan catatan yang memadai 

 

Pada saat permohonan, kelengkapan data permohonan kredit dari nasabah serta 

informasi lainnya dicatat. 

 

Pada saat proses, analisa berdasarkan informasi dan data selengkap mungkin. 

 

Pada saat penarikan, kelengkapan atau standarisasi atas kelengkapan dokumen-

dokumen warkat-warkat bak serta perangkat kerja administrasi bank. 

 

Pada saat monitoring, file perkreditan terpelihara yang meliputi data mengenai 

nasabah. 

e. Kontrol fisik aktiva dan catatan 

 

Pasaat permohonan, pemeriksaan di tempat (on the spot) atas usaha nasabah maupun 

jaminan kredit. 

 

Pada saat proses, analisa berdasarkan hasil pemeriksaan ditempat. 

 

Pada saat penarikan, penarikan kredit memperhatikan kebutuhan keuangan nasabah 

serta dokumen yang dititipkan oleh nasabah disimpan dengan baik. 

 

Pada saat monitoring, diadakan pemeriksaan on the spot secara teratur atas usaha 

nasabah serta diadakan pemeriksaan ulang atas laporan nasabah dengan pemeriksaan 

di tempat. 



    
f. Pemeriksaan pekerjaan secara independen 

Untuk memastikan berfungsi sistem pengendalian dalam kegiatan perkreditan, maka 

perlu adanya pemeriksaan yang bersifat independen yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit 

Intern (SKAI).  

2.1.5  Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit  

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah  menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kemasyarakat 

dalam bentuk kredit. Masalah utama yang dihadapi oleh bank adalah ketergantungannya yang 

besar terhadap pengembalian sejumlah uang dari nasabah yang dipinjam secara kredit. Maka  

pihak bank membutuhkan suatu pengendalian intern yang memadai dalam kegiatan 

pemberian kreditnya. 

Pengendalian intern yang memadai harus didukung oleh adanya komponen-

komponen pengendalian yang meliputi : Lingkungan Pengendalian, aktivitas pengendalian, 

penilaian resiko, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pengawasan. Semua hal 

tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pengendalian intern. Dengan tercapainya tujuan 

pengendalian intern maka akan mendukung terciptanya prinsip-prinsip keputusan pemberian 

kredit yang sehat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Disamping itu jika kita perhatikan unsur-unsur yang menyebabkan kegagalan dalam 

pemberian kredit pada dasarnya merupakan unsur-unsur pengendalian internnya. Kegagalan 

kredit juga merupakan kegagalan penerapan sistem pengendalian intern yang efektif. Ini akan 

tercermin dalam tingkat kolektibilitas yang dicapai. 

Menurut Dunil (2005:208) bahwa pengendalian intern mempengaruhi pemberian 

kredit yang dinyatakan sebagai berikut : 

Setiap bank harus mempunyai pengendalian intern yang memadai dalam 

perkreditan yang mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan perkreditan 

dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang 

dapat merugikan bank dan terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak 

sehat .    



    
Sedangkan menurut Prasetyo  (2002:1) dalam website http://perpusta- 

kaan.uns.ac.id bahwa pengendalian internal  mempengaruhi pemberian kredit yang 

dinyatakan sebagai berikut :  

Bahwa pengendalian yang diciptakan dalam prosedur pemberian kredit telah 

memenuhi sebagian besar dari unsur-unsur pengendalian intern, meskipun 

terdapat berbagai kelemahan yang ditunjukkan dengan tidak terpenuhinya 

sebagian unsur-unsur pemberian kredit .                                                                                    

Jadi dapat disimpulkan dengan adanya pengendalian intern maka pemberian kredit 

atau pembiayaan diharapkan dapat mencapai tujuannya seperti adanya kesinambungan 

operasianal keperusahaan dalam mengahadapi perubahan dan tantangan yang terjadi. Oleh 

karena itu pengendalian intern berperan dalam menunjang kelancaran pemberian kredit  

2.2  Kerangka Pemikiran  

Fungsi bank dalam suatu negara dapat dikatakan luas, karena bank merupakan alat 

pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter dan keuangan, Pengertian bank 

menurut Iskandar (2008:5) yang dimaksud dengan bank adalah sebagai berikut : 

Bank adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang 

berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan menjadi perantara 

dalam lalu lintas pembayaran giral

 

Pengertian bank menurut Undang-undang  Republik Indonesia No.10 tahun 1998 

Perubahan  atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dikutip oleh 

Sembiring (2008:2)  disebutkan : 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat banyak.                                 

Dari kedua definisi di atas dapat ditekankan bahwa dalam melakukan usahanya 

terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. 

Demikian pula dari segi penyaluran kredit, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik tapi juga kegiatanya harus pula diarahkan 

pada peningkatan taraf hidup masyarakat.    

http://perpusta-


    
Pengertian kredit menurut Kasmir (2005:102) adalah : 

Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan inbalan atau bagi hasil.

 
Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa 

uang atau tagihan kepada pihak lain sebagai nasabah yang nilainya diukur dengan uang. Dan 

mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit 

tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang 

ditetapkan bersama. Jadi dalam pemberian kredit terdapat unsur kepercayaan dan unsur 

waktu. 

Menurut Kasmir (2005:103) menyatakan bahwa unsur-unsur yang terkandung 

dalam pemberian fasilitas kredit adalah :  

1. Kepercayaan 

   2. Kesepakatan 

  3. Jangka Waktu 

   4. Resiko   

5. Balas Jasa                                                                                                                               

Untuk mengantisipasi kerugian yang ditimbulkan oleh pemberian kredit maka pihak 

bank harus memperhatikan  dan melaksanakan tahapan-tahapan/prosedur yang harus dilalui 

sebelum kredit diputuskan untuk dikucurkan, tujuannya adalah untuk mempermudah bank 

dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.  

Adapun prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2007:113) adalah :  

1. Pengajuan berkas-berkas.  

2. Penyelidikan berkas pinjaman.  

3. Wawancara ke I.  

4. Pemeriksaan lapangan (on the spot).  

5. Wawancara ke II.  

6. Keputusan kredit.  

7. Penandatanganan kredit atau perjanjian lainnya.  

8. Realisasi kredit.  

9. Penyaluran atau penarikan .  



    
Kredit juga memiliki kedudukan yang istimewa dalam dunia perbankan karena 

pendapatan bunga dari kredit merupakan komponen yang dominan dari pendapatan jasa-jasa 

lainnya. Selain itu kredit adalah bisnis yang berisiko, dimana ada kemungkinan kredit yang 

diberikan dapat tak tertagih (kredit macet). Debitur dapat mengemukakan sejuta alasan untuk 

itu. Di sisi lain, bank harus membayar setiap rupiah dana masyarakat yang ditempatkan 

padanya. Apapun yang terjadi pada kredit, bank tidak boleh tidak membayar dana 

masyarakat. Bank tidak dapat mengatakan bahwa karena kredit yang diberikanya tidak 

tertagih, maka dana masyarakat belum dapat dibayar. 

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah seharusnya bank hanya menerima kredit 

pada debitur yang layak. Bank harus dapat mengendalikan risiko kredit yang diberikanya. 

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan kegiatan pemberian kredit dari tujuan yang 

sebenarnya. Bank harus mempunyai kebijaksanaan kredit yang teratur dan jelas, dengan 

memperhitungkan berbagai macam faktor dan kriteria yang menentukan mutu kebijaksanaan 

tersebut. Biasanya kriteria yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan 

nasabah yang benar-benar layak yaitu dengan analisis 5C.  

Prinsip pemberian kredit menurut Firdaus dan Ariyanti (2004:83) adalah : 

Tiga macam konsep tentang prinsip pemberian kredit bank adalah sebagai 

berikut : prinsip-prinsip 5C, prinsip 5P dan prinsip 3R.

 

Selain itu diperlukan adanya suatu pengawasan kredit yang dapat membantu 

mengawasi setiap gerak gerik dalam pemberian kredit.  

Sedangkan Menurut Kasmir (2005:112) dikatakan bahwa : 

Upaya mengamankan kredit yang telah diberikan oeh bank dengan jalan 

terus memantau atau memonitoring dan mengikuti jalannya perusahaan secara 

langsung, serta memberikan saran dan konsultasi agar perusahaan/dalam 

debitur berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian 

kredit akan berjalan dengan baik.                                                                                                                              

Oleh karena itu dalam memberikan kredit pihak bank harus menggunakan prinsip 

kehati-hatian dan memperhatikan pengawasan  karena inti sari dari bisnis apapun adalah 

orang-orangnya, ciri perorangan, termasuk integritas, nilai-nilai etika dan kompetesi serta 

lingkungan tempat beroperasi Selain itu pihak bank juga harus memperhatikan aktivitas  

pengawasan. Sehingga proses pemberian kredit dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan berdasarkan prisip kehati-hatian agar tujuan dari pemberian kredit tercapai.  



    
Menurut Dunil (2005:208) bahwa pengendalian intern mempengaruhi pemberian 

kredit yang dinyatakan sebagai berikut : 

Setiap bank harus mempunyai pengendalian intern yang memadai dalam perkreditan 

yang mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan perkreditan dapat dicegah 

terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank 

dan terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat . 

Dengan adanya pengendalian intern pada pemberian kredit atau pembiayaan 

diharapkan perusahaan dapat mencapai tujuannya seperti adanya kesinambungan operasional 

perusahaan dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan yang terjadi. Oleh karena 

itu  pengendalian intern berperan dalam menunjang kelancaran  pemberian kredit. 

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu, maka 

peneliti membuat kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:               


