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BAB III

TELAAH PUSTAKA

A. Peranan

Peran ialah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang memiliki

kedudukan dalam masyarakat26. Peranan ialah bagian dari tugas utama yang harus

dilakukan27. Pemeranan ialah proses cara atau perbuatan memahami perilaku yang

diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang28. Seseorang dikatakan

berperan apabila dia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya. Peran dan kedudukan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Menurut komarudin peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus

dilaksanakan oleh seorang manajemen pola prilaku yang diharapkan dapat

menyertai status bagian suatu fungsi seseorang dalam suatu kelompok atau

pranata serta fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat29.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peranan

merupakan sejauhmana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha

pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel

yang mempunyai hubungan sebab akibat.

26 Pater Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Balai Pustaka, tth) h.
1132

27 Ibid
28 Ibid
29 Komarudin, Ensiklopedia Manajemen, ( Jakarta : Alfabeta, 2002), h. 78
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B. Pengertian Kredit

Menurut Raymont P. Kent (1972) dalam bukunya Money and Banking

mengatakan bahwa: kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban

untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan

datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.

Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor

7 Tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak

lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan30.

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pinjaman atau kredit

dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya Bank

membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil.

C. Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan atas

kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan.

Tanpa keyakinan tersebut lembaga perbankan tidak akan meneruskan simpanan

masyarakat yang diterimanya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas

kredit adalah sebagai berikut :

30 Thamrin Abdullah & Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta : PT.
RajaGrafindo Persada, 2012), h. 163-164



35

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa

kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima

kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini

dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani

hak dan kewajibannya masing-masing31.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu

ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu

tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1

sampai 3 tahun), atau jangka panjang (diatas 3 tahun).

4. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit memungkinkan

suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin

panjang suatu jangka waktu kredit maka semakin besar resikonya, demikian pula

sebaliknya.

31 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004 ) Cet. Ke
3, h. 103-104
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5. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas

pemberian suatu kredit. Dalam bank konvensional balas jasa kita kenal dengan

nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan

kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan

bank32.

D. Jenis-jenis kredit

Jenis kredit yang diberikan oleh bank umum pada dasarnya dilihat dari

berbagai segi diantaranya :

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Kredit investasi digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau

membangun proyek/pabrik baru atauuntuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit modal kerja

Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam

operasionalnya33.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

32 Ibid, 104
33 Kasmir, loc. cit, h. 103
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b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini

tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang

untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha34.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli

barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan

barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun

atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan

modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

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

biasanya untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit

jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun35.

34 Thomas Suyatno, Dasar – Dasar Perkreditan,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama) h. 25
35 Kasmir, Op. Cit, h.105
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4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat

berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang

tertentu36.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

b. Kredit peternakan

c. Kredit industry

d. Kredit pertambangan

e. Kredit pendidikan

f. Kredit profesi

g. Kredit perumahan

h. Dan sektor-sektor lainnya37.

E. Jaminan Kredit

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur

adalah sebagai berikut :

a. Jaminan dengan barang-barang seperti, tanah, bangunan, kendaraan bermotor,

mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, kebun, dan barang-barang lainnya.

36 Ibid
37 Kasmir, Manajemen Perbankan,(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 79
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b. Jaminan surat berharga seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat

tanah, sertifikat deposito, wesel dan surat berharga lainnya.

c. Jaminan orang atau perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank

terhadap fasilitas kredit yang diberikan.

d. Jaminan asuransi

Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama

terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung dan lainnya38.

F. Kredit Pengusaha Kecil

Kredit pengusaha kecil merupakan kredit yang dikeluarkan oleh PT. Bank

Riau Kepri yang diberikan kepada pengusaha kecil secara perorangan, perusahaan

dan koperasi dengan tujuan untuk usaha produktif, baik untuk modal kerja

maupun investasi. Syarat dan proses mudah, plafon yang diberikan diatas Rp

50.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- dan nasabah dapat mengajukan

permohonan sekaligus untuk jenis kredit modal kerja dan investasi39.

38 Ibid, 80-81
39 Brosur PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang


