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2.1 Pengertian Bank 

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 

1998 tentang perbankan 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 hidup rakyat banyak. 

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya aktivitas 

perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Sehingga berbicara 

mengenai bank tidak tidak terlepas dari masalah keuangan (Ktut Silvanita, 2009). 

2.2 Jenis-Jenis Bank di Indonesia 

Didalam Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 dengan 

sebelumnya yaitu Undang-Undang nomor 14 tahun 1967, terdapat beberapa 

perbedaan jenis perbankan (Firdaus, 2004): 

1. Dilihat dari Segi Fungsinya 

Setelah dikeluarkan Undang-Undang Pokok Perbankan No.7 Tahun 1992 

dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI No.10 Tahun 

1998 maka jenis bank menurut fungsinya terdiri dari: 

a. Bank Umum 

b. Bank Perkreditan Rakyat 

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham 

yang dimiliki bank yang bersangkutan. Bank jenis ini terdiri dari: 

a. Bank milik pemerintah 

b. Bank milik swasta nasional 

c. Bank milik koperasi 

d. Bank milik asing 

e. Bank milik campuran 
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3. Dilihat dari Segi Statusnya 

Pembagian bank jenis ini dilihat dari segi kemampuannya melayani 

masyarakat. Jenis bank ini adalah: 

a. Bank Devisa 

b. Bank non Devisa 

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 

Jenis bank bila dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, 

baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu: 

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah 

 

2.3 UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) 

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk 

sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hokum 

yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan 

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati 

oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah 

langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri.  

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Pasal 1 No.6/1998 Tentang 

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), UED-SP (Usaha Ekonomi Desa 

Simpan Pinjam) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang Simpan Pinjam 

dan merupakan milik masyarakat Desa/Kelurahan yang diusahakan serta dikelola 

oleh masyarakat Desa/Kelurahan setempat. Usaha perekonomian Desa/Kelurahan 

adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat Desa/Kelurahan 

dan untuk masyarakat Desa/Kelurahan baik secara perorangan atau secara 

kelompok (kooperatif). 

 

2.4 Tujuan dan Kegiatan UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) 

Tujuan dibentuknya UED-SP adalah untuk: 

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan. 
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2. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat 

Desa/Kelurahan yang berpenghasilan rendah. 

3. Mendorong usaha sektor informal untuk penerapan tenaga kerja bagi 

masyarakat Desa/Kelurahan. 

4. Menghindari anggota masyarakat Desa/Kelurahan dari pengaruh pelepas 

uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat. 

5. Meningkatkan peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka 

menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah 

dan atau sumber-sumber lain yang sah. 

6. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar 

menabung secara tertib, teratur bermanfaat dan berkelanjutan. 

Dan adapun kegiatan UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) 

meliputi: 

1. Memberikan Pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat 

Desa/Kelurahan yang dinilai produktif. 

2. Menerima Pinjaman uang dari masyarakat Desa/Kelurahan sebagai 

anggota UED-SP. 

3. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UEDSP 

dalam kaitan kegiatan usahanya. 

4. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/perkreditan lainnya 

dalam pelaksanaan simpan pinjam. 

 

2.5 Kredit 

Dalam bahasa Latin kredit disebut “credere” yang artinya “Percaya”. 

Percaya tersebut Artinya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, 

bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. 

Sedangkan bagi si penerima kredit bearti menerima kepercayaan, sehingga 

mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan 

jangka waktunya. Kredit ialah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak 
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(kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah 

atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi 

kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak (Veithzal, 2007). 

Kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang 

atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang 

bersangkutan pada masa yang akan datang untuk memenuhi segala sesuatu 

kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu (Firdaus, 2004). 

Dalam arti ekonomi kredit dapat diartikan sebagai penundaan pembayaran 

dari prestasi yang diberikan sekarang. Baik dalam bentuk barang, uang dan jasa 

tersebut. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat 

disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan (Suyatno, 

2004). 

Menurut Undang-Undang No.10/1998 tentang perbankan, kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kredit 

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

Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima 

kredit (debitur), bahwa 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. Demikian 

pula dengan sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah 

dibuat bersama yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank 

berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank 

berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. 

Bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan 

bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil 

(Kasmir, 2009). 
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2.6 Jenis – Jenis Kredit 

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan 

dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi 

beragam. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. 

Menurut Kasmir (2010:109-112), secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari 

berbagai segi antara lain: 

1. Dilihat dari segi kegunaan 

a. Kredit investasi 

Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk 

keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau 

untuk keperluan rehabilitasi. 

b. Kredit modal kerja 

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan 

produksi dalam operasionalnya. 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

a. Kredit produktif 

Yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi 

atau investasi yaitu untuk menghasilkan barang atau jasa. 

b. Kredit konsumtif 

Yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam 

kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, 

karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau 

badan usaha. 

c. Kredit perdagangan 

Yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk 

membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang 

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang 

dagangan tersebut. 

3. Dilihat dari segi jangka waktu 

a. Kredit jangka pendek 
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Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 

paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal 

kerja. 

b. Kredit jangka menengah 

Merupakan kredit yang jangka waktunya berkisar antara 1 sampai 

dengan 3 tahun dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi. 

c. Kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu 

berkisar 3 tahun atau 5 tahun. Dan biasanya kredit ini digunakan untuk 

investasi jangka panjang. 

4. Dilihat dari segi jaminan 

a. Kredit dengan jaminan 

Adalah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Barang tersebut 

dapat berbentuk barang berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap 

kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau 

untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang 

diajukan si calon debitur. 

b. Kredit tanpa jaminan 

Adalah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. 

Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, charakter serta 

loyalitas atau nama baik si calon debitur. 

5. Dilihat dari segi sektor usaha 

a. Kredit pertanian 

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau 

pertanian. Sektor usaha pertanian ini dapat berupa jangka pendek atau 

jangka panjang. 

b. Kredit peternakan 

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

c. Kredit industry 
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Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor industri, baik industri 

kecil, menengah maupun industri besar. 

d. Kredit pertambangan 

Merupakan kredit yang diberikan pada usaha tambang. Kredit ini 

biasanya dibiayai dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak 

atau timah. 

e. Kredit pendidikan 

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun saran dan 

prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk para mahasiswa. 

f. Kredit profesi 

Merupakan kredit yang diberika kepada para profesional seperti dosen, 

dokter atau pengacara. 

g. Kredit perumahan 

Merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai pembangunan atau 

pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang. 

c. Dan kredit sektor-sektor lainnya. 

 

2.7 Unsur – Unsur Kredit 

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas 

kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian 

kepercayaan. Atau dengan kata lain pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh 

mengandung beberapa makna, sehingga jika berbicara kredit maka termasuk 

membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas 

kredit adalah sebagai berikut (Meibonidaria, 2010): 

1. Adanya dua pihak 

Yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (nasabah). Hungan 

pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang 

saling menguntungkan. 
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2. Adanya kepercayaan 

Yaitu pemberi kredit harus mempunyai unsur kepercayaan kepada 

penerima kredit dalam pemberian kredit tersebut. 

3. Adanya persetujuan 

Berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji 

membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. 

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

penerima kredit. 

5. Adanya unsur waktu (time element) 

Yaitu suatu kredit dapat ada karena unsur waktu, baik dilihat dari 

pemberian kredit maupun dilihat dari penerima kredit. 

6. Adanya unsur resiko (degree of risk) 

Baik di pihak pemberi kredit maupun dari penerima kredit. Resiko dari 

pihak pemberi kredit adalah resiko gagal bayar. Baik karena kegagalan 

usaha atau ketikmampuan untuk membayar serta ketidaksediaan 

membayar. Sedangkan resiko dari pihak nasabah adalah kecurangan dari 

pihak kreditur, antara lain berupa pemberian kredit yang dari semula 

dimaksudkman oleh pemberi kredit untuk mencaplok perusahaan yang 

diberi kredit atau tanah yang dijaminkan. 

7. Adanya unsur bunga 

 

2.8 Tujuan dan Fungsi Kredit 

Tujuan pemberian kredit yaitu untuk membantu dan memberikan 

kesempatan yang lebih banyak kepada pengusaha golongan ekonomi lemah 

dengan membantu permodalannya (Zuriani, 2012). 

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut: 

1. Mencari Keuntungan. 

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. 

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh 

pihak bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang 

dibebankan kepada nasabah. 
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2. Membantu Usaha Nasabah. 

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal 

kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat 

mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank 

maupun nasabah sama-sama diuntungkan. 

3. Membantu Pemerintah. 

Tujuan lainnya yaitu membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi 

pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, 

maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya 

kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, 

terutama sektor riil, misalnya : 

a. Penerimaan pajak 

b. Membuka kesmpatan kerja 

c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa 

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki 

suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain 

(Kasmir, 2010): 

1. Untuk meningkatkan daya guna uang. 

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya 

jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu 

yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna 

untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. 

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

Dalam hal ini uang yang diberikan atau yang disalurkan akan beredar dari 

satu wilayah kewilayah lainnya. Sehingga, suatu daerah yang kekurangan 

uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh 

tambahan uang dari daerah lainnya. 
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3. Untuk meningkatkan daya guna barang. 

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur 

untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau 

menjadi bermanfaat. 

4. Meningkatkan peredaran barang. 

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari 

satu wilayah kewilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula 

meningkatkan jumlah barang yang beredar. 

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi. 

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas 

ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah 

jumlah barang yang diperlukan masyarakat. 

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. 

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan 

berusaha, apa lagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan. 

Dengan memperoleh kredit nasabah akan bergairah untuk meningkatkan 

usahanya. 

7. Untuk meningkatkan hubungan internasional. 

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling 

membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. 

 

2.8.1 Tujuan dan Fungsi Untuk Masyarakat 

Tujuan dan fungsi tersebut didukung oleh fungsi kredit untuk masyarakat  

antara lain (Makmur, 2007): 

1. Menjadikan motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan 

danperekonomian 

2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat 

3. Memperlancar arus barang dan arus uang 

4. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain) 

5. Meningkatkan produktifitas dana yang ada 
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6. Meningkatkan dana guna (utility) barang 

7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat 

8. Memperbesar modal kerja perusahaan 

9. Meningkatkan income/capita (ICP) masyarakat 

10. Mengubah cara berfikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis 

 

2.8.2 Fungsi-Fungsi Kredit Secara Garis Besar 

Fungsi-fungsi kredit secara garis besar didalam perekonomian, 

perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut (Veithzal, 2007): 

1. Meningkatkan Utility ( Daya Guna) dari Modal/Uang 

2. Meningkatkan Utility (Daya Guna) Suatu Barang 

3. Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang 

4. Menambah Gairah Berusaha Masyarakat 

5. Alat Stabilitas Ekonomi 

6. Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional 

7. Sebagai Alat meningkatkan Hubungan Ekonomi Internasional 

 

2.9 Prosedur Pemberian Kredit 

Secara umum prosedur pemberian kredit terdiri dari (Kasmir, 2009): 

1. Pengajuan berkas-berkas 

a. Pengajuan proposal, yang berisikan: 

 Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, 

jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut 

pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan seta 

relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk 

pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.  

 Maksud dan tujuan.  

 Besarnya kredit dan jangka waktu. 

b. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto kopi: 

 Akte notaris. 
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Yaitu untuk perusahaan yang berbentu PT (Perseroan Terbatas) atau  

yayasan. 

 TDP (Tanda Daftar Perusahaan). 

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh 

Departemen perindustrian dan perdagangan.  

 NPWP (Nomor Pajak Wajib Pajak). 

 Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir.  

 Foto copy sertifikat jaminan.  

 Daftar penghasilan, 

 Kartu Keluarga (KK) Perseorangan 

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman. 

yaitu dengan menyelidiki dokumen-dokumen yang diajukan pemohon 

kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan 

sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. 

3. Wawancara Pertama. 

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan lansung 

berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya yaitu untuk menyakinkan 

bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan 

yang diinginkan bank tersebut. 

4. Peninjauan ke lokasi. 

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai 

objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil peninjauan 

dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Sehingga akan dilihat 

dilapangan sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

5. Wawancara kedua. 

Yaitu kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-

kekurangan pada saat setelah dilakukan peninjauan ke lapangan. 

6. Keputusan kredit. 

Yaitu untuk menentukan apakah kredit tersebut akan diterima atau ditolak. 

7. Penandatangan akad kredit. 
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Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Maka 

sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani 

akad kredit. 

8. Realisasi kredit. 

Realisasi kredit diberikan setelah penandatangan akad kredit dan surat-

surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di 

bank yang bersangkutan. 

9. Penyaluran dana. 

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi 

dari pemberian kredit baik secara sekaligus maupun bertahap tergantung 

pihak bank yang bersangkutan.  

 

2.10 Analisis Dalam Pemberian Kredit 

Sebelum memberikan keputusan persetujuan pemberian kredit, maka 

pihak bank atau kreditur sebagai pemilik modal melakukan pengumpulan 

informasi tentang data-data peninjaunnya. Tindakan pengumpulan data atau 

analisis kredit ini untuk menghindari penyalahgunaan pemberian kredit yang 

diberikan.  

Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang 

dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang 

diajukan calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak 

kreditur bahwa usaha yang akan dibiayai cukup layak. Analisis kredit bertujuan 

untuk menentukan /mengantisipasi adanya kemauan (willingness) dan 

kemampuan (ability) nasabah mengembalikan kredit sesuai dengan syarat-syarat 

yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.  Analisis kredit adalah 

kegiatan yang meliputi (Suyatno, 2004): 

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik 

keuangan maupun non-keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat 

atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit. 

2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisikan penguraian 

dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan 
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pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan 

kredit nasabah. 

Dalam penilaian suatu kredit dimaksudkan untuk mengetahui sampai 

berapa jauh permintaan kredit dapat dipercaya. Ada beberapa prinsip dalam 

melakukan penilaian terhadap permohonan kredit yang dikenal dengan istilah 

“The five C’s of Credit”, 5 C kredit itu adalah: 

1. Character (watak, kepribadian dan sifat) 

Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa sifat atau 

watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat 

dipercaya. 

2. Capacity (kemampuan, kesanggupan) 

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit 

dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta mencari laba. 

3. Capital (kekayaan, modal) 

Prinsip ini adalah mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki 

nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai, atau dengan kata lain seberapa 

besar jumlah modal sendiri yang dimilikinya. 

4. Condition of economy (kondisi ekonomi) 

Dalam menilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang 

dan masa yang akan datang sesuai sektor usaha masing-masing. 

5. Colleteral (jaminan, anggunan) 

Yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik 

maupun non fisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung kreditur dari 

resiko kerugian (Kasmir, 2010). 

 

2.11 Kredit Macet 

Kredit macet yaitu apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, 

dan diragukan atau memenuhi kriteria diragukan, akan tetapi dalam jangka waktu 

21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha 

penyelamatan kredit atau kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada 

pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah 
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diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit (Djumhana, 

2005).  

Kredit macet yang sejak jatuh tempo tidak dilunasi oleh debitur 

sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian. Pengertian tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang 

mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan 

pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu (Athesa, 2006). 

 

2.12 Gejala-Gejala Kredit Macet 

Menurut (Kasmir, 2009) Dalam prakteknya terjadinya suatu kredit macet 

disebabkan oleh 2 unsur diantaranya: 

1. Dari pihak kreditur 

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak kreditur kurang teliti  

sehingga apa yang harus terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau salah 

dalam melakukan perhitungan. Dapat juga terjadi akibat kolusi pihak 

analisis kredit dengan pihak nasabah sehingga dalam analisisnya dilakukan 

secara subjektif dan akal-akalan. 

2. Dari pihak nasabah 

Dari pihak nasabah kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua hal yaitu: 

a. Adanya unsur kesengajaan 

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar 

kewajibannya kepada kreditur sehingga kredit tersebut macet. 

b. Adanya unsur tidak sengaja 

Artinya nasabah berkeinginan untuk membayar kewajibannya akan 

tetapi tidak mampu. 

 

2.13 Teknik Penyelesaian Kredit Macet 

Terhadap kredit yang mengalami kemacetan harus dilakukan 

penyelamatan sehingga pihak kreditur tidak mengalami kerugian. Penyelamatan 

terhadap kredit macet dilakukan dengan cara (Kasmir, 2010): 
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1. Rescheduling (Penjadwalan Ulang) 

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu 

kredit atau jangka waktu angsuran. Sehingga debitur mempunyai waktu 

yang lebih lama untuk mengembalikannya. 

2. Reconditioning (Persyaratan Kembali) 

Yaitu pihak kreditur mengubah berbagai persyaratan yang ada yaitu: 

a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok. 

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya 

hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok 

pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. 

c. Penurunan suku bunga 

d. Pembebasan bunga 

3. Retructuring (Penataan Kembali) 

Merupakan tindakan kreditur kepada nasabah dengan cara menambah 

modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan 

tambahan dana) Merupakan tindakan kreditur kepada nasabah dengan cara 

menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang 

membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih 

layak. 

4. Kombinasi 

Yaitu kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Merupakan kombinasi dari 

ketiga jenis yang diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan 

kombinasi antara Reschedulling dengan Restructuring, misalnya jangka 

waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda, atau reconditioning 

dengan reschedulling misalnya jangka waktu diperpanjang, modal 

ditambah. 

5. Penyitaan jaminan 

Merupakan jalan terakhir apabila nasbah memang tidak punya iktikad baik 

ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-

hutangnya. 
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2.14 Metode Ekuivalensi 

Metode ekuivalensi adalah metode yang digunakan dalam menghitung 

kesamaan nilai dari suatu waktu ke waktu yang lain. Konsep ekuivalensi 

mengtakan bila jumlah uang yang berbeda dibayar pada waktu yang berbeda dapat 

menghasilkan nilai yang sama (ekuivalen) satu sama lain secara ekonomis. 

Namun jika terjadi perubahan tingkat suku bunga maka nilai uang akan berubah 

juga. Metode ekuivalen ini merupakan dasar dari perhitungan dan analisis cash 

flow. Dalam rangka menganalisis cash flow sering dipergunakan grafik dengan 

simbol-simbol sebagai berikut (Sugiyono, 2012): 

 

P

1 2 3 4 5 n-1

F

A A AAAA

n

 
Gambar 2.1 Grafik cash flow 

 

Keteranagan  simbol : 

i =  interest rate/suku bunga dalam (%) 

n = jumlah periode pembungaan  

P = sejumlah nilai uang sekarang 

F = nilai masa depan “n” periode yang akan datang  

A = pembayaran seri setiap periode  

 

2.14.1 Cash Flow Tunggal 

Jika sejumlah uang saat ini (present) = P dipinjamkan pada seseorang 

dengan suku bunga (rate of interest) = i, maka uang itu pada periode ke-n akan 

menghasilkan nilai uang akan datang (future) = F Nilai uang F masa datang 

menjadi ekuivalen (sama dengan) P saat pada suku bunga i. 
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 Untuk mendapat mencari besarnaya F dapat diturunkan dari formulasi 

sebagai berikut: 

P

1 2 3 4 5

F

nn-1
0

 
Gambar 2.2 Grafik cash flow tunggal 

 

 Rumus sebagai berikut :  

Rumus  langsung : F = P (1+i)n  ........................................................  (2.1)  

  P = F (1+n)-n ........................................................  (2.2)  

  

Rumus menggunakan tabel bunga : F = P (F/P.i.n)............................. (2.3) 

     

2.14.2 Cash Flow Annual 

Dalam banyak hal sering kita mengalami suatu pembayaran yang sama 

besarnya setiap periode untuk jangka waktu yang panjang, misalnya membayar 

cicilan utang terhadap pinjaman yang diberikan bank, atau membayar uang kuliah 

setiap semester dan sebagainya. Cash flow yang sama besarnya setiap periode itu 

disebut Cash flow annual, dalam istilah bank sering juga disebut sitem flat atau 

mendatar.  

Cash flow annual tersebut digambarkan dalam bentuk grafik berikut: 

1 2 3 4 5

A A AAA A

n0
 

Gambar 2.3 Grafik cash flow Annual 

 Jika : A1 = A2 = A3 = A4 = A5 = ..... = An = A 

 Maka cash-flow disebut berbentuk annual. 
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 Rumus sebagai beriku: 

 Annual Jika berhubungan dengan future yaitu: 

 

 Rumus  langsung   : F = A [
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖(1+𝑖)𝑛
]........................ (2.4) 

  

   A = F [ 
𝑖

(1+𝑖) 𝑛−1
]...................... (2.5) 

        

 Rumus menggunakan tabel bunga : A = F ( A/F.i.n)........................... (2.6) 

      

 Annual Jika berhubungan dengan  present yaitu: 

 

 Rumus  langsung  : A = P [
𝑖(1+𝑖)𝑛

(1+𝑖)𝑛−1
]....................... (2.7) 

   

           

 Rumus menggunakan tabel bunga : A = P ( A/P.i.n)......................... (2.8) 

 

2.15 Investasi  

Suatu investasi merupakan kegiatan menanamkan modal jangka panjang, 

dimana selain investasi tersebut perlu pula disadari dari awal bahwa investasi 

akan diikuti oleh sejumlah pengeluaran lain yang secara priodik perlu disiapakan. 

Pengeluaran tersebut terdiri dari biaya operasional (operation cost), biaya 

perawatan (maintenance cost) dan biaya-biya lainnya yang tidak dapat 

dihindarkan. Disamping pengeluaran, investasi akan menghasilkan sejumlah 

keuntungan atau manfaat, mungkin dalam bentuk penjualan-penjualan produk 

benda atau jasa atau penyewaan fasilitas (M. Giatman, 2006). 

Terdapat berbagai metode dalam mengevaluasi kelayakan investasi dan 

yang umum dipakai, yaitu (M. Giatman, 2006): 

1. Metode Net Present Value (NPV) 

2. Metode Benefit Cost Ratio (BCR) 

3. Metode Payback Period (PP) 
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2.15.1 Metode Net Present Value (NPV) 

Net Present Value (NPV) dalah metode menghitung nilai bersih (netto) 

pada waktu sekarang (present). Asumsi present  yaitu menjelaskan waktu awal 

perhitungan bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau pada periode tahun 

ke-nol (0) dalam perhitungan cash flow investasi. Seperti gambar dibawah  grafik 

dibawah ini : 

 

0 1 2 3 4 5 n6 ....

Benefit

Nilai Sisa

OH
Oc + Mc

Ivestasi i%
 

Gambar 2.4 Grafik cash flow NPV 

 

 Dengan demikian, metode NPV pada dasarnya memindahkan cash flow 

yang menyebar sepanjang umur investasi ke waktu awal investasi (t=0) atau 

kondisi present, cash flow investasi tidak selalu dapat diperoleh secara lengkap, 

yaitu terdiri dari cash-in dan cash out, tetapi mungkin hanya yang dapat diukur 

langsung dari aspek biayanya saja atau benefitnya saja. 

 Cash flow yang hanya benefitnya saja perhitungannya disebut dengan 

present worth of benefit (PWB), sedangkan jika yang diperhitungan hanya cash-

out (cost) disebut dengan  present worth of cost (PWC). Semantara itu NPV 

diproleh dari PWB-PWC.  

 Untuk mendapatkan nilai PWB, PWC dan NPV dipakai formula umum 

sebagai berikut: 

PWB = ∑ 𝐶𝑏𝑡(𝐹𝐵𝑃)𝑡
𝑛
𝑖=0    ……………………………………...   (2.9)                               

PWB =  ∑ Cct(FBP)t
n
i=0     ………………………………………   (2.10) 

PWB =  ∑ Cft(FBP)t
n
i=0     ………………………………………   (2.11) 
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Dimana : 

Cb  = Cash Flow Benefit 

Cc  = Cash Flow Cost   

Cf  = Cash Flow Utuh (Benefit + Cost)   

FPB  = Faktor Bunga Present 

t  = periode waktu 

n  = umur investasi 

 
Jadi : 

NVP = PWB – PWC  

 

Kriteria keputusan: 

Untuk mengetahui apakan rencana suatu investasi tersebut layak atau 

tidak, diperlukan suatu ukuran/kreteria tertentu dalam metode NPV, yaitu: 

a. NPV > 0 (nol) → usaha/proyek layak (feasible) untuk diberikan kredit 

usaha 

b. NPV < 0 (nol) → usaha/proyek tidak layak (unfeasible) untuk diberikan 

kredit usaha. 

 

2.15.2 Metode Benefit Cost Ratio (BCR) 

Metode benefit cost ratio (BCR) adalah salah satu metode yang sering 

digunakan dalam tahap-tahap evaluasi awal perencaan investasi atau sebagai 

analisis tambahan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan 

dengan metode lainya. Metode BCR  ini memberikan penekanan terhadap nilai 

perbandingan antara aspek manfaat (benefit) yang akan diperoleh dengan aspek 

biaya dan kerugian yang ditanggung (cost) dengan adanya investasi tersebut. 

Adapun metode analisis benefit akan dijelaskan dengan rumus sebagai 

berikut:  

Rumus umum: 

BCR =
benefit

cost
 𝑎𝑡𝑎𝑢 

∑ 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡

∑ 𝑐𝑜𝑠𝑡
   ……………………………………  (2.12)                               
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Rumus terhadap present : 

BCR =
PWB

PWC
    ……………………………………  (2.13)                               

 

Kreteria keputusan untuk mengetahui apakah suatu rencana investasi layak 

ekonomis atau tidak setelah melalui metode ini adalah: 

BCR ≥ 1 maka investasi layak (feasible) 

BCR ˂ 1 maka investasi tidak layak (unfeasible) 

 

2.15.3 Metode Payback Period (PP) 

Analisis Payback Period  pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui 

seberapa lama (periode) investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi 

pulang pokok (break even-point). Lama periode pengembalian (k) saat kondisi 

BEP adalah: 

K(𝑃𝐵𝑃) = ∑ 𝐶𝐹𝑡
𝑘
𝑡=0 ≥ 0   …….……………………………………(2.14)                               

 

dimana :   

k   = Periode pengembalian 

CFt  = Cash flow periode ke-t 

 

Jika komponen Cash flow benefit dan cost-nya bersifat annual, maka 

formulanya menjadi: 

K(𝑃𝐵𝑃) =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡
 𝑥 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢  ..………………………(2.15)                               

 

Kreteria keputusan 

Untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut layak ekonomis 

atau tidak, diperlukan suatu ukuran/kreteria tertentu. Dalam metode payback 

period ini rencana investasi dikatakan layak jika: 

K ≤ n dan sebaliknya. 

K = jumlah periode pengambilan 

N = umur investasi  


