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BAB III 

TEORI TENTANG PENYELAMATAN KREDIT MACET DAN 

PERMASALAHAN 

 

A. Tinjauan Tentang Bank 

1. Pengertian Bank 

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan Undang 

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan 

bank adalah; 

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidur rakyat banyak.” 

2. Jenis-Jenis Bank 

a. Jenis bank menurut fungsinya 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan, jenis kelembagaan bank ditata dalam struktur 

yang lebih sederhana, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR). Perbedaan jenis kelembagaan bank ini ditegaskan dalam 

ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana 

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 
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Disebutkan bahwa menurut fungsinya, jenis bank dapat dibedakan 

atas
15

: 

1) Bank Umum 

Adalah bank melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari 

pengertian ini, maka dengan sendirinya Bank Umum adalah bank 

pencipta uang giral. 

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Dari pengertian ini, maka dengan sendirinya BPR adalah bukan 

bank pencipta uang giral, sebab BPR tidak ikut memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. 

b. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya 

1) Bank Umum Milik Negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan 

berdasarkan Undang-Undang 

2) Bank Umum Swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan 

menjalankan usahanya setelah mendapat izin dari pimpinan BI.  

3) Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama oleh 

satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan 

                                                 
15

 Djoni S Gazali, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 148. 
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didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum 

Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia 

dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan diluar negeri. 

4) Bank Milik Pemerintah Daerah, yaitu bank pembangunan daerah. 

Berdasarkan Pasal 54 UU Perbankan 1992 dimana dinyatakan 

bahwa UU No 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

Bank Pembangunan Daerah dinyatakan hanya berlaku untuk jangka 

waktu 1 tahun sejak mulai berlakunya UU tersebut, maka bentuk 

Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut akan disesuaikan 

menjadi Bank Umum sesuai dengan UU Perbankan Tahun 1992
16

. 

3. Kegiatan Usaha Bank 

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan usaha 

ialah sebagai berikut
17

: 

a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpnan, 

maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau 

berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan 

uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Secara umum jenis 

simpanan yang ada dibank adalah terdiri dari simpanan giro (demand 

deposit), simpanan tabungan (saving deposit), dan simpanan deposito 

(time deposit). 

b. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan 

pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. 

                                                 
16

 Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama 

Grafiti, 2007), Cet ke- IV,  h. 56. 
17

 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3. 
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Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang 

membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam 

berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah.  

c. Memberikan jasa-jasa bank lainya, seperti pengiriman uang (transfer), 

penagihan surat-surat berharga yang berasal dari kota (clearing), 

penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota (inkaso), 

letter of credits (L/C), safe depositbox, bank garansi, bank notes, 

travellers cheque dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan 

jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dana dan 

menyalurkan dana. 

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh 

Bank Umum adalah sebagai berikut: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu;  

b. Memberikan kredit;  

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;  

d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya:  
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1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang 

masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam 

perdagangan surat-surat dimaksud;  

2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-

surat dimaksud; 

3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 

4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ; 

5) Obligasi; 

6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;  

7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 

(satu) tahun;  

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah;  

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi 

maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu kontrak; 
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j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; 

k. Dihapus 

l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat; 

m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan 

Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia;  

n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit 

1. Pengertian Perjanjian Kredit 

Istilah perjanjian berasal dari Bahasa Belanda yaitu overeenkomst 

dan verbintenis. Untuk verbintenis terdapat tiga istilah Indonesia, yaitu 

perikatan, perjanjian, dan perutangan sedangkan untuk istilah overeenkomst 

dipakai dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan
18

. 

Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan 

yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau 

ditulis.
19

 Ketentuan dalam pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan untuk 

terjadinya suatu perjanjian setidaknya harus ada dua pihak sebagai subyek 

                                                 
18

 R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.3. 
19

 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987), h. 6. 
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hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikat dirinya 

dalam suatu hal tertentu yang berupa suatu perbuatan yang nyata, baik 

dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam 

bentuk pikiran semata-mata
20

. 

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (principil) yang bersifat 

riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-

nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian 

pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh 

penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur
21

. 

Perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban 

masing-masing pihak yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak 

yang membuatnya
22

. Dilihat dari bentuknya, Perjanjian kredit perbankan 

pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (standard contract). 

Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya 

telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitor hanya 

mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu 

biasa disebut dengan perjanjian baku (standard contract), dimana dalam 

perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima/menolak 

tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi/tawar menawar
23

. 

                                                 
20

 Kartini Muljadi, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2014), h. 8. 
21

 Hermansyah, Op.cit, h.71. 
22

 Etty Mulyati, Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil 

dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia), (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 22. 
23

Ibid, h. 72. 
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Dari pengertian diatas, dapat dikatakan perjanjian kredit adalah 

suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan dengan 

menyerahkan uang kepada pihak debitur sesuai dengan isi perjanjian yang 

telah disepakati bersama. 

2. Syarat Sah Perjanjian 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian 

dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat adalah sebagai 

berikut: 

a. Kesepakatan  

Kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengikatkan 

diri artinya para pihak yang membuat perjanjian harus mempunyai 

kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus 

dinyatakan dengan tegas atau secara diam serta telah sepakat atau 

setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan.  

b. Kecakapan 

Arti kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa 

para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, yakni sesuai dengan 

ketentuan KUHPerdata, mereka yang telah berusia 21 tahun, sudah atau 

pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa, sehat 

akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-

undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Menurut hukum, 

kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum 

pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk 
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membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang 

dinyatakan tidak cakap. 

Orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan 

perbuatan hukum yaitu: orang-orang yang belum dewasa, orang- orang 

yang ditaruh dibawah pengampuan, serta orang-orang yang dilarang 

oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti 

orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. 

c. Suatu hal tertentu 

Artinya, dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus 

jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan. Menurut 

KUHPerdata hal tertentu adalah : 

1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah 

harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu 

yakni paling sedikit ditentukan jenisnya. 

2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat 

menjadi pokok suatu perjanjian. 

d. Suatu sebab yang halal. 

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetap 

ada pengecualiannya, artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab 

yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan yaitu: Tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan 

kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan undang-undang.  
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3. Asas-Asas Hukum Perjanjian 

Dalam ilmu hukum, terdapat asas-asas yang mengatur tentang suatu 

perjanjian atau kontrak yaitu
24

: 

1) Asas kontrak sebagai hukum adalah peraturan-peraturan hukum yang 

berlaku bagi subyek hukum, misalnya para pihak dalam suatu kontrak. 

Namun peraturan tersebut bisa diatur/disampingi oleh para pihak. 

Pada prinsipnya hukum kontrak dikategorikan sebagai hukum 

mengatur, yakni sebagian besar (meskipun tidak keseluruhan) dari 

hukum kontrak tersebut dapat disampingi oleh para pidak dengan 

mengaturnya sendiri. 

2) Asas kebebasan berkontrak  

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang mengajaran 

bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk 

membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya 

mengatur isi sendiri kontrak tersebut. 

3) Asas pacta sunt servanda 

“Pacta sunt servanda” berati “janji itu mengikat” yang berarti 

bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat 

para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. 

4) Asas itikad baik 

Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 

(3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
25

. 

                                                 
24

 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 

38. 
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5) Asas Moral  

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu 

perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya 

untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam 

zaakwarneming, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela 

(moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk 

meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang 

memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan 

hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan 

hati nuraninya. 

6) Asas kepercayaan  

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang 

yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang 

diadakan diantara mereka dibelakang hari. 

 

C. Tinjauan Tentang Kredit 

1. Pengertian Kredit 

Secara etimilogis istilah Kata Kredit atau Credit berasal dari kata 

credere yang artinya “kepercayaan”. Pengaturan tentang kredit di 

Indonesia mengacu pada ketentuan hukum perbankan. Pengertian tentang 

kredit sendiri dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 angka 11 Undang 

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah 

                                                                                                                                      
25

Ibid, h. 5. 
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dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit 

diartikan sebagai : 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga” 

Tujuan dari kredit tersebut berupa untuk memenuhi kebutuhan 

hidup yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. 

Sedangkan kemampuan manusia memiliki batasan tertentu, sehingga 

membuat seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang itu sendiri
26

. 

2. Unsur-Unsur Kredit 

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank 

adalah kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam 

sebagai debitor. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala 

ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitor 

antara lain, jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau 

agunan, dan lain-lain
27

. 

Berdasarkan hal diatas maka terdapat unsur-unsur yang terkandung 

dalam makna kredit tersebut, yaitu sebagai berikut
28

 : 

                                                 
26

 Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 

2005), h. 6. 
27

 Hermansyah, Op.cit, h. 58. 
28

 Djoni S Gazali,Op.cit, h. 268. 
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a. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi 

yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan 

dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu. 

b. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian dan 

pelunasan kreditnya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu 

disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah 

peminjam. 

c. Prestasi dan kontraprestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi 

dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan 

pemberian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara bank 

dan nasabah peminjam dana, yaitu berupa uang atau tagihan yang 

diukur dengan uang dan bunga atau imbalan atau bahkan tanpa imbalan 

bagi bank syariah. 

d. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka 

waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk 

mengamankan pemberian kredit dan menutupi kemungkinan terjadinya 

wanprestasi dari nasabah peminjam dana, diadakanlah pengikatan 

jaminan (agunan). 

3. 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
29

: 

 

                                                 
29

 Thamrin abdullah, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2012), h. 169. 
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a. Dilihat dari segi kegunaan 

1) Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan 

usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan 

rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun 

pabrik atau membeli mesin-mesin yang pemakaiannya untuk satu 

periode yang relatif lebih lama. 

2) Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan 

produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja 

yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji 

pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses 

produksi perusahaan. 

b. Dilihat dari segi tujuan kredit 

1) Kredit produktif : kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha 

atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk 

menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk 

membangun pabrik nantinya akan menghasilkan barang, kredit, 

pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit 

pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri 

lainnya. 

2) Kredit konsumtif : kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara 

pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa 

yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau 

badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil 
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pribadi, kredit peralatan rumah tangga dan kredit konsumtif 

lainnya. 

3) Kredit perdagangan : kredit yang digunakan untuk perdagangan, 

biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya 

diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit 

ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan 

yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini 

misalnya kredit ekspor impor. 

c. Dilihat dari segi jangka waktu 

1) Kredit jangka pendek: merupakan kredit yang memiliki jangka 

waktu kurang dari satu 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. Sebagai 

contoh kredit pertanian tanaman buah-buahan seperti jeruk atau 

peternakan kambing. 

3) Kredit jangka panjang : merupakan kredit yang masa 

pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu 

pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini 

untuk investai jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa 

sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit 

perumahan. 

 



33 

 

 

d. Dilihat dari segi jaminan 

1) Kredit dengan jaminan : kredit yang diberikan dengan suatu 

jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau 

bukan berwujud atau jaminan orang. Artinya setiapkredit yang 

dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon 

debitur. 

2) Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa 

jaminan orang tertentu atau barang. Kredit jenis ini diberikan 

dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau 

nama baik calon debitur selama ini. 

e. Dilihat dari segi sektor usaha 

1) Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor 

perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat 

berupa jangka pendek atau jangka panjang. 

2) Kredit peternakan  dalam halini untuk jangka pendek, misalya 

peternakan ayam dan jangka panjang untuk peternakan kambing 

atau sapi 

3) Kredit industri yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, 

menengah atau besar. 

4) Kredit pertambangan jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya 

dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah. 
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5) Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk 

membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula 

berupa kredit untuk para mahasiswa. 

6) Kredit profesi diberikan kepada para profesional seperti dosen, 

dokter atau pengacara 

7) Kredit perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau 

pembelian perumahan. 

4. Dasar-Dasar Pemberian Kredit 

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

Syariah, bank wajib memerhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam 

pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan yang berbunyi
30

: 

Pasal 8 ayat (1) 

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 

mendalam atas iktikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah 

debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan 

sesuai dengan diperjanjikan. 

Pasal 8 ayat (2) 

Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan 

pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
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5. Prinsip-Prinsip dalam 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 mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui 

prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria 

serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu juga dengan ukuran-ukuran 

yang ditetapkan telah menjadi standar penilaian setiap bank.  

Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk 

mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan 

analisis 5C dan 7P. Kredit dengan penilaian 5C berisi penilaian tentang 

character, capacity, capital, condition, dan collateral. Sedangkan 7P kredit 

adalah personality, party, purpose, prospect, payment, profitability dan 

protection. Analisi 5C dapat dijelaskan sebagai berikut
31

: 

1) Character, yaitu suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-

orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini 

tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan 

maupun yang bersifat pribadi, seperti : cara hidup atau gaya hidup yang 

dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan social standing-nya. Ini semua 

merupakan ukuran kematian membayar. 
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2) Capacity yaitu untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis 

yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga 

diukur dengan kemampuannya tentang memahami tentang ketentuan-

ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam 

menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimilikinya. Pada 

akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit 

yang disalurkan. 

3) Capital yaitu untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat 

dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi) dengan melakukan 

pengukuran dari segi  likuiditas/solvabiltas, rentabilitas dan ukuran 

lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada 

sekarang ini. 

4) Collateral, yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang 

bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah 

kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, 

sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititpkan akan 

dapat dipergunakan secepat mungkin. 

5) Condition yaitu dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi 

ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang 

sesuai dengan sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek 

usaha sektor yang dijalankan. 
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Sedangkan dengan analisis 7P kredit adalah sebagai berikut
32

 : 

1) Personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau 

tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personaliti juga 

mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah menghadapi 

masalah. 

2) Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu 

atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta 

karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan 

tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 

3) Purpose yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, 

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan 

kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah modal kerja 

atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya. 

4) Prospect yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang 

apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak. hal ini 

penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa 

mempunyai prospek bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah. 

5) Payment yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit 

yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk 

pengembalian kredit. 

6) Profitability yaitu untuk menganilisis bagaimana kemampuan nasabah 

dalam mencari laba. Profitability diukur dari satu periode ke periode 
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lainnya apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi 

dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. 

7) Protection yaitu tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan 

jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa 

jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi kredit dengan 

jaminan: kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut 

dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan 

orang. 

6. Kredit Modal kerja 

Kredit modal kerja atau KMK adalah kredit yang digunakan untuk 

membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. Sebagai contoh, apabila 

nasabah bergerak dalam bidang perdagangan sembako, KMK dapat 

digunakan untuk pembelian sembako, honor supir truk yang mengangkut 

sembako, pembelian solar untuk menjalankan truk dan lain sebagainya. 

KMK biasanya berjangka pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu 

perputaran modal kerja nasabah
33

. 

 

D. Tinjauan Tentang Kredit Macet 

1. Pengertian Kredit Macet 

Penyaluran kredit dari bank tidak seluruhnya dapat dikembalikan 

lagi dengan baik oleh para nasabah sesuai degan waktu yang diperjanjikan. 

Hal ini dapat mengakibatkan perjalanan kredit terhenti atau macet. Kredit 
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macet merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh bank dalam usaha 

menyalurkan kreditnya, risiko kredit merupakan suatu tingkat risiko yang 

akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan 

antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima 

dikemudian hari
34

. 

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah debitur 

tidak mampu membayar atau mengembalikan pinjamannya sesuai dengan 

yang diperjanjikan
35

. 

Menurut Gatot Supramono, kredit macet adalah suatu keadaan 

dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank 

tepatpada waktunya, hal ini dapat berupa: 

1) Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta 

bunganya. 

2) Nasabah membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya. 

3) Nasabah membayar lunas kredit beserta bunganya setelah jangka waktu 

yang diperjanjikan berakhir. 

2. Faktor-Faktor Kredit Macet 

Terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit pada umumnya 

disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi terjadinya 

kredit macet yang berasal dari debitur dan kreditur selaku pihak yang 

memberikan pinjaman. Kredit macet yang dilatarbelakangi oleh kesalahan 

debitur antara lain penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit. Debitur 
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telah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya, tidak menggunakan 

setiap kredit yang diperoleh sesuai dengan tujuannya sehingga pemakaian 

kredit yang menyimpang akan mengakibatkan usaha debitur gagal.  

Penyebab lain timbulnya kredit macet dapat dikelompokan menjadi 

tiga sumber, yaitu sebagai berikut
36

: 

a. Faktor Intern bank, antara lain: 

1) Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan 

administrasi kredit. Oleh karena itu, pimpinan bank tidak dapat 

memantau penggunaan kredit dan perkembangan kegiatan usaha 

ataupun kondisi keuangan nasabah debitursecara cermat sehingga 

tidak dapat melakukan tindakan koreksi sedini mungkin. 

2) Rendahnya kemampuan dan ketelitian bank dalam melakukan 

analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan calon nasabah 

debitur. Penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan dan 

pengalaman pejabat bank dalam menjalankan tugas sehingga terjadi 

kolusi antara pejabat bank dan nasabah debitur. 

3) Komunikasi antara bank dan nasabah debitur tidak berjalan lancar. 

b. Faktor ekstern, meliputi: 

1) Perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang tidak 

menguntungkan yang mengakibatkan penurunan jumlah hasil 

penjualan barang dan jasa yang mereka usahakan. 

                                                 
36

 Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah, Konsep, Teknik dan Kasus, (Jakarta: 

Gramedia, 1997) 



41 

 

 

2) Faktor alam, yaitu adanya bencana-bencana yang membawa akibat 

penurunan usaha nasabah debitur, seperti gempa bumi, banjir, 

badai, dan kebakaran. 

c. Faktor nasabah debitur, yaitu: 

Nasabah debitur terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 

perorangan dan perusahaan atau korporasi. Sumber dana pembayaran 

kredit bagi sebagian besar nasabah debitur perorangan adalah 

penghasilan tetap seperti gaji, upah dan honorarium. Setiap gangguan 

terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan tetap akan 

mengganggu likuiditas keuangan sehingga pembayaran kredit kurang 

lancar. 

Kredit bermasalah atau macet yang terjadi di perbankan 

Indonesia sekarang ini disebabkan oleh faktor nasabah yang salah 

satunya adalah terjadinya kerusakan moral dari sebagian nasabah 

debitur, baik kelas kakap (kredit besar) maupun kredit kecil. 

 

E. Tinjauan Tentang Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998, Bank wajib memelihara kesehatannya sesuai dengan kualitas 

asetnya, dimana kredit ini merupakan kualitas aset yang menjadi faktor dan 

indikator penentu kinerja suatu bank. Sehingga apabila kredit macet ini tidak 

diatasi dengan baik maka akan menyebabkan kerugian yang harus ditanggung 

oleh bank dan akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut. 
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Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/Pojk.03/2017 

Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau 

Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum didalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) 

menyebutkan
37

: 

1) Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara 

tertulis. 

2) Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit memuat semua aspek yang ditetapkan dalam 

Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank 

sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.  

3) Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) wajib disetujui oleh dewan komisaris Bank. 

Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 paling sedikit memuat dan mengatur hal pokok sebagaimana 

ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau 

Pembiayaan Bank sebagai berikut:  

1. Prinsip kehatian-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan; 

2. Organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan; 

3. Kebijakan persetujuan kredit atau pembiayaan; 

4. Dokumentasi dan administrasi kredit atau pembiayaan; 

5. Pengawasan kredit atau pembiayaan; dan 
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6. Penyelesaian kredit atau Pembiayaan bermasalah. 

Berdasarkan Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 salah satunya mengatur mengenai 

penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Dan dalam hal jumlah 

seluruh Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong Diragukan 

dan Macet telah mencapai 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Kredit 

atau Pembiayaan secara keseluruhan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan yang menggolongkan Bank sebagai Bank yang 

menghadapi Kredit atau Pembiayaan bermasalah maka direksi harus 

menetapkan dan mengambil langkah-langkah, paling sedikit sebagai berikut
38

: 

1. Laporan Kredit atau Pembiayaan bermasalah kepada Otoritas Jasa 

Keuangan Bank harus segera menyampaikan laporan tertulis kepada 

Otoritas Jasa Keuangan dalam hal jumlah Kredit atau Pembiayaan yang 

kolektibilitasnya tergolong Diragukan dan Macet telah mencapai kriteria 

tersebut. 

2. Pembentukan Satuan Kerja atau Kelompok Kerja atau Tim Kerja 

Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah Bank harus membentuk 

satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja atau yang dalam PPKPB 

digunakan istilah Satuan Tugas Khusus (STK) yang bertanggung jawab 

untuk menyelesaikan Kredit atau Pembiayaan bermasalah. Pejabat-pejabat 

yang ditunjuk dalam STK ditetapkan oleh direksi dan dilaporkan kepada 
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Otoritas Jasa Keuangan. Bank dapat menetapkan sendiri nama untuk STK 

tersebut. 

3. Penyusunan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah 

Bank harus menyusun program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan 

bermasalah dan segera menyampaikan program tersebut kepada Otoritas 

Jasa Keuangan dengan memperhatikan hal-hal di bawah ini: 

a. STK menyusun program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan 

bermasalah untuk diajukan kepada direksi guna memperoleh 

persetujuan. Program tersebut paling sedikit meliputi: 

1) Tata cara penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dengan 

memperhatikan ketentuan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan 

bermasalah yang berlaku bagi Bank; 

2) Perkiraan jangka waktu penyelesaian; 

3) Perkiraan hasil penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah; 

dan 

4) Sedapat mungkin memprioritaskan penyelesaian Kredit atau 

Pembiayaan bermasalah kepada pihak yang terkait dengan Bank 

dan debitur besar. 

b. Program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah tersebut 

harus sesuai dengan KPB. Dalam hal terdapat cara penyelesaian Kredit 

atau Pembiayaan bermasalah yang dinilai lebih efektif dari yang 

tercantum dalam KPB, direksi dapat melaksanakan cara tersebut 

setelah mendapat persetujuan dewan komisaris. 
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4. Pelaksanaan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah 

Program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah harus segera 

dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, paling sedikit meliputi: 

a. Pelaksanaan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah 

dilakukan secara penuh oleh STK berdasarkan program yang telah 

disetujui oleh direksi. Dalam hal STK memerlukan bantuan atau 

dukungan dari pejabat atau satuan kerja lain, direksi harus memastikan 

bahwa bantuan atau dukungan tersebut dapat segera diperoleh; 

b. STK melakukan evaluasi berkala atas perkembangan penyelesaian 

Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan melaporkan hasil evaluasi 

kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris disertai 

penjelasan yang diperlukan; dan 

c. Hasil pelaksanaan program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan 

bermasalah dilaporkan oleh direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

Guna memastikan bahwa langkah-langkah penyelesaian Kredit atau 

Pembiayaan bermasalah berdasarkan program tersebut telah dilakukan 

dengan benar dan efektif, Otoritas Jasa Keuangan setiap saat akan 

melakukan komunikasi langsung dengan STK. 

5. Evaluasi Efektivitas Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan 

Bermasalah Paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali setelah program 

penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dilaksanakan atau 

tenggang waktu lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank 
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harus melakukan evaluasi efektivitas program penyelesaian Kredit atau 

Pembiayaan bermasalah, yaitu: 

a. Dalam hal jumlah Kredit atau Pembiayaan bermasalah jauh di bawah 

perkiraan (target) penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah 

yang direncanakan, sedangkan pelaksanaan penyelesaian Kredit atau 

Pembiayaan bermasalah telah dilaksanakan secara optimal, STK 

mengusulkan kepada direksi perubahan atau perbaikan program 

penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah. 

b. Hasil evaluasi terhadap efektivitas program penyelesaian Kredit atau 

Pembiayaan bermasalah serta perubahan atau perbaikan program 

dimaksud harus segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

Sedangkan menurut ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 

15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum upaya 

penyelamatan kredit yang dapat dilakukan yaitu dengan cara  restrukturisasi. 

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam 

kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk 

memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: 

a) Penurunan suku bunga Kredit; 

b) Perpanjangan jangka waktu Kredit; 

c) Pengurangan tunggakan bunga Kredit; 

d) Pengurangan tunggakan pokok Kredit; 

e) Penambahan fasilitas Kredit; dan/atau 

f) Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara. 


