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2.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari perkataan latin Credo, yang berarti I Believe I

Trust, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Dengan kata lain kredit

adalah sebuah keperccayaan yang diberikan oleh debitur kepada nasabah.

Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor/

pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau

pengutang/ borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada

pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. (Veithzal

dan Andria, 2007: 4).

Menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 “kredit adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu

dengan pemberian bunga.”

Kredit berasal dari kata Romawi, credere yang artinya “percayaan”, yaitu

kepercayaan dari kreditor untuk meminjamkan sejumlah uang kepada debitur

karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas

pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan (Gatot, 2009: 152).



2.2 Unsur-Unsur kredit

Terdapat beberapa unsur yang terkandung didalam kredit yaitu (Kasmir,

2008: 98-99).

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa

uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu

dimasa datang.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur

kesepakatan antara sipemberi kredit dengan sipenerima kredit.

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing

pihak menanda tangani hak dan kewajibanya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu

ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka

waktu tersebut biasa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau

jangka panjang.

4. Risiko

Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula

sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik risiko yang

disengaja oleh nasabah yang lalai, oleh risiko yang tidak disengaja.



5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang

kita kenal dengan nama bunga.

2.3 Tujuan dan Fungsi Pemberian Kredit

Kredit yang diberikan pihak bank kepada nasabah memiliki tujuan yang

hendak dicapai oleh pihak bank dan fungsi yang sangat luas, menurut Kasmir

(2006: 105-108). Tujuan dan fungsi pemberan kredit adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pemberian Kredit

a.   Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan.

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh

bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan

kepada nasabah.

b.     Membantu usaha nasabah

Tujuan selajutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang

membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal

kerja.

c.     Membantu Pemerintah

Untuk 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 diberbagai sektor, terutama

sektor rill.

2.  Fungsi Kredit

a.    Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk

menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

b. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan untuk 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.

c. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh sidebitur

untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau

bermanfaat.

d. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit untuk pperedaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau

kredit ekspor impor.

e. Sebagai Stabilitas Ekonomi



Dengan memberikan kredit dapt dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi,

karna dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang

yang akan diperlukan oleh masyarakat.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Dengan memperoleh kredit maka nasabah bergairah utuk memperbesar

atau memperluasa usahanya.

g. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama

dalam hal meningkatkan pendapatan.

h. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang

lainya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

Menurut (Thomas, dkk, 2007: 14) keuntungan bagi pemerintah dengan

menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank

b. Membuka kesempatan kerja

c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa

d. Menghemat devisa negara

e. Meningkatkan devisa negara

2.4 Jenis-Jenis Kredit

Menurut (Malayu, 2009: 88-90) kredit yang disalurkan kepada

masyarakat dapat dibedakan berdasarkan pendekatan yang kita lakukan yaitu:



1. Berdasarkan Tujuan dan Kegunaanya

a. Kredit Konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri

bersama keluarganya.

b. Kredit Modal Kerja (kredit perdagangan) ialah kredit yang akan

dipergunakan untuk menambah modal usaha debitr.

c. Kredit Investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif,

tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama.

2. Berdasarkan Jangka Waktu

a. Kredit jangka pendek yitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu

tahun saja.

b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu

sampai tiga tahun.

c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga

tahun.

3. Berdasarkan Macamnya

a. Kredit aksep yaitu yang diberikan bank pada hakikatnya hanya merupakan

pinjaman uang bisa sebanyak plafon kredit (L3/BMPK)-nya.

b. Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya

barang telah diterima pembayaran kemudian.

c. Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi

barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka.

4. Berdasarkan Sektor Perekonomian



a. Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan,

peternakan, dan perikanan.

b. Kredit perindustrian alah kredit yang disalurkan kepada beraneka macaam

industri kecil, menengah dan besar.

c. Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam

pertambangan.

d. Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau

importir beraneka baraang.

e. Kredit koprasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koprasi.

f. Kredit profesi ialah kredit yanng diberikan kepada beraneka macam

profesi.

5. Berdasarkan Agunan/ Jaminan

a. Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang

terhadap debitur bersangkutan.

b. Kredit agunan efek ialah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek

dan surat-surat berharga.

c. Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang

tetap, barang bergerak, dan logam mulia.

d. Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan

dokumen transaksi.

6. Berdasarkan Golongan Ekonomi

a. Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha

golongan ekonomi lemah.



b. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang

diberikan kepada pengusaha menengan dan besar.

7. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan

a. Kredit rekening koran (kredit perdagangan) adalah kredit yang dapat

ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan yang dibutuhkan;

penarikan dengan ccek, bilyat giro, atau pemindah bukuan; pelunasan

dengan setoran-setoran.

b. Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekali gus sebesar

plafonnya.

2.5 Penggolongan Kualitas Kredit

kualitas kredit pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan

menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi

kewajiban-kewajibanya. Menurut (Rivai dan Andria, 2006: 42-48) kualitas

kredit dapat digolongkan menjadi 5 yaitu:

1. Kredit Lancar (Pass)

Kredit dikatakan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Pembayaran agsuran pokok/atau buga tepat waktu

b. Memiliki mutasi rekening yang aktif

c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai (cash collateral)

2. Perhatian Khusus (Spesial mention)



Kredit yang di golongkan kedalam kredit dalam perhatian khusus apabila

memenuhi kriteria diataranya:

a. Terdapat tunggakan agsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui

sembilan puluh hari

b. Kadang-kadang terjadi kecurakan

c. Mutasi rekening relatif aktif

d. Jarag terjadi pelanggara terhadap kontrak yang diperjanjika

e. Didukung oleh pijaman baru

3. Kurang Lancar (Substandart)

Kredit yang digolongkan kedalam kredit kurang lancar apabila memenuhi

kriteria antara lain:

a. Terdapat tuggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui

sembilan puluh hari

b. Sering terjadi kecurakan

c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

d. Terjadi pelanggara terhadap kontrak yag diperjanjikan lebih dari sembilan

puluh hari

e. Terdapat indikasi masalah keuangan yag dihadapi nasabah

f. Dokumentasi pinjaman yang lemah

4. Diragukan (Doubtful)

Kredit digolongkan kedalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria

antara lain:



a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180

hari

b. Terjadi kecurakan yang bersifat permanet

c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari

d. Terjadi kapitalisasi bunga

e. Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjajian kredit maupun

pengikatan jaminan.

5. Macet (Loss)

Kredit digolongkan kedalam kredit macet apabila memenuhi kriteria antara

lain:

a. Terdapat tunggakan angsura pokok dan/atau bunga yang telah melampaui

270 hari

b. Kerugian opresional ditutup dengan pinjaman baru

c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan

pada nilai wajar.

2.6 Analisis Pemberian kredit

Pemberian kredit dengan  analisis 5C adalah karakter (character),

kemampua (capacity), modal (capital), jaminan (colleteral), kondisi ekonomi

(condition), untuk mendapatkan debitur yang bertanggungjawab atas kreditnya

maka diperlukan analisis 5C adalah (Kasmir, 2006: 91):

1. Character (Karaker)



Karakter adalah sifat atau watak seseorang yaitu calon debitur. Karakter

ini dapat di analisis melalui cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya,

keadaan keluarga, hobi dan social standingnya.

2. Capacity (Kemampuan)

Merupakan kemampuannya untuk mengelolah usahanya, dan juga

kemampuannya mencari laba.

3. Capital (Modal)

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%.

Setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula

menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri untuk

mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap

usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. Collateral (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik

maupun non fisik. Jaminan ini harus diteliti keabsahannya, sehingga jika

terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan dapat segera

dipergunakan. Jaminan ini merupakan pelindung bagi pihak bank.

5. Condition (Kondisi ekonomi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang

dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam

kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit

untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi



diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa

yang akan datang.

2.7 Penggunaan

Penggunaan berasal dari kata “guna” yang artinya manfaat, sedangkan

penggunaan adalah proses, perubahan, atau cara mempergunakan sesuatu. Dalam

teori ekonomi kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari

mengkonsumsi barang-barang dinamakan “nilai guna”. Nilai guna terbagi 2 yaitu

nilai guna total dan nilai guna marginal.

Nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang

diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Sedangkan nilai guna

marginal berarti petambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan

pertambahan atau pengurangan penggunaan suatu unit barang tertentu.

(Sadono,2010:154).

2.8 Keberhasilan Penggunaan Kredit

Hingga saat ini sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk

memperkuat pendanaan UMKM lewat kredit. Namun demikian hingga saat ini

belum diketahui berapa besar sebenarnya efektivitas dari kredit UMKM. Atau

pertanyaanya, apakah kinerja dari UMKM yang selama ini mendapat kredit

tersebut menjadi lebih baik dibandingkan kinerjanya sebelum mendapatkannya?

Jika sebuah perusahaan awalnya hanya melayani pasar lokal, namun sekarang

setelah mendapatkan kredit bisa memperluas pemasaran produknya kepasar



nasional atau bahkan keluar negri. Ini artinya, kredit tersebut sangat efektif.

(Tulus, 2009:232).

konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang

padanannya dalam bahasa Inggris adalah performene. Kinerja adalah keluaran

yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau

suatu profesi dalam waktu tertentu. (Wirawan, 2009: 05).

Hal terpenting dalam menjalankan sebuah usaha adalah manajemen

keuangan. manajemen keuangan adalah proses yang memberikan informasi

keuangan yang relevan kepada wirausahawan dalam format yang mudah dan tepat

waktu; hal ini memungkinkan wirausahawan untuk mengetahui bukan hanya

bagaimana keadaan bisnis mereka secara keuangan, tetapi juga mengapa

perusahaan mereka mengalami kinerja tersebut. Rencana keuangan merupakan

alat vital yang membantu wirausahawan untuk mengelola perusahaannya dengan

lebih efektif, mengarahkan mereka menghndari berbagai hambatan yang dapat

mengakibatkan kegagalan. Wirausahawan yang cerdas mengetahui hal ini dan

memanfaatka angka-angka perusahaan mereka sehingga mereka dapat

meningkatkan keberhasilan (Thomas, 2009: 106).

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak

luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Penggunaan modal

pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya bunga,

biaya administrasi, serta biaya provisi dan komisi yang besarnya relatif.

Penggunaan modal pinjaman mewajibkan pengembalian pinjaman setelah jangka

waktu tertentu. Keuntungan menggunakan modal pinjaman adalah jumlahnya



yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Disamping itu dengan

menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen

untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh (Kasmir,2006:89).

Dari keterangan dalam teori yang telah dikemukakan diatas penulis telah

mengambil kesimpulan bahwa hal-hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan

penggunaan kredit adalah kinerja, manajemen keuangan dan motivasi. Apabila

ketiga faktor tersebut telah efektif, maka penggunaan kredit akan efektif pula.

2.9 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)

Berdasarkan undang-undang (pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008), usaha

mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan, WNI yang memiliki

kriteria antara lain:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah).

c. Dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah).

d. Belum melakukan manajemen/ catatan keuangan, sekalipun yang

sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usaha.

e. Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah,

umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.

f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya

termasuk NPWP.



Sedangkan usaha kecil adalah suatu produktif yang bersekala kecil yang

mempunyai kriteria antara lain (pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008):

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih besar dari Rp 300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua

milyar lima ratus juta rupiah).

c. Memiliki Warga Negara Indonesia (WNI)

d. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/ manajemen keuangan

walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan

dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha.

e. SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata berpendidikan SMA dan sudah ada

pengalaman usahanya.

f. Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas

lainnya, termasuk NPWP.

g. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat

membuat bisiness planning, studi kelayakan dan proposal kredit kepada

bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan/ pendamping.

h. Serta dapat menerima kredit dari bank diatas Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah).

2.10 Pengertian Bank



Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November

1998 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 dalam bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan

penyaluran kredit, pelaksana lau lintas pembayaran (LLP), stabilisator ekonomi

serta dinamisator pertumbuhan perekonomian ( Malayu, 2009:2).

Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan lembaga

atau badan usaha yang bergerak dibidang keuangan yang bertugas untuk

menghimpun dana melalui tabungan dan menyalurkan kembali kepada

masyarakat dalam bentuk kredit.

2.11 Fungsi bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai

tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik bang dapat

berfungsi sebagai (Totok, 2011: 9):

1. Agent of trust (wakil kepercayaan)

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam

penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

2. Agent of development (wakil pemerintah)



kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat

diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian disektor rill. Kegiatan

bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi,

distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan-kegiatan

tersebut tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu

masyarakat.

3. Agent of services (wakil pelayanan)

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank

juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat.

Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan

perekonomian masyarakat secara umum.

2.12 Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang tidak memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat

secara konvensional atau dengan prinsip syariah. Bank perkreditan rakyat

menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 yang

dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ini berarti kegiatan

bank perkreditan rakyat lebih sempit dari pada kegiatan Bank lain.

Menurut ( Julius R, 2012: 300) kegiatan usaha BPR adalah:



1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa

deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainya yang serupa.

2. Memberikan kredit, dan

3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI),

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/ atau tabungan pada bank lain.

Menurut (Burhanudin, 2008:181) secara umum Bank Perkreditan Rakyat

memiliki tujuan sebagai pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan

pendapatan masyarakat melalui pemberian kredit kepada pedagang/ pengusaha

kecil serta menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito

berjangka.

Sedangkan usaha-usaha yang dilarang bagi BPR adala (Malayu, 2009: 38-

39):

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalulintas pembayaran

(LLP),

2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan

tansakasi/jual beli uang kertas asing.

3.    Melakukan penyertaan modal.

4. Melakukan usaha prasuransian.

5. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas.

2.13 Pandangan Islam Tentang Kredit

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah: 282 Allah SWT Berfirman:





























...
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan
benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang
yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia
mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu
orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri
tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan
dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-
orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh)
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu
ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang
mengingatkannya..... (282)

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa tindakan utang-piutang (kredit)

merupakan hal yang dikehendaki oleh Allah SWT, dengan kewajiban menulis

atau mencatat transaksi yang dilakukan secara tidak tunai (utang-piutang) dengan

jujur dan adil. Oleh karna itu, jika seseorang melakukan transaksi secara kredit

dan enggan untuk mencatatnya maka hal ini merupakan prilaku yang tidak

disenangi oleh Allah SWT. Perlunya mencatat transaksi yang dilakukan dengan

tidak tunai adalah karna Islam ingin menghindari terjadinya perbuatan zhalim

kepada dua orang yang sedang melakukan transaksi.



Kemudian untuk memperkuat kepercayaan diantaranya maka hendaknya

diberi dua orang saksi laki-laki, jika tidak ada maka dua orang saksi perempuan

dan satu orang saksi laki-laki. Perlunya dua orang saksi karena apabila yang satu

lupa, maka saksi yang lain dapat mengingatkannya.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk saling memberikan keuntungan dan

saling tolong-menolong. Pemberian hutang (kredit) merupakan hal yang

dihalalkan dalam Islam kecuali dengan riba.

2.14 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berdasarkan replika dari penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Elvi Susanti dengan judul “Analisis Pengendalian Interen

Terhadap Pemberian Kredit pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir

Cabang Kubu”. Dalam penelitiannya Ia menganalisis penyelesaiyan kredit melalui

pengendalian intern yaitu pihak Bank.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Henri Kurniawan dengan judul

“Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Pada PT.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru”. dalam penelitiannya terdapat hasil

positif pemberian kredit terhadap perkembangan usaha kecil.

Said Alfarizi dengan judul penelitiannya yaitu “Pengaruh Pemberian

Kredit Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) Study

Empiris Pada PT. Bank Riau Kantor Pusat Pekanbaru”. Dalam penelitiannya juga

terdapat hasil positif antara pemberian kredit dengan perkembangan UMKM.



Indah Yuliana Putri dengan judul “Analisis Usaha Mikro Monel Yang

Memperoleh Kredit dari Dinas UMKM Kabupaten Jepara”. Dalam penelitiannya

ia menjelaskan bahwa penggunaan kredit pada usaha mikro monel sudah efektif

karna adanya perubahan terhadap variabel modal, omzet penjualan, tenaga kerja,

produksi dan pendapatan mengalami perubahan menjadi lebih baik.

2.15 Kerangka Berfikir

Model penelitian variabel indepedent (pemasaran, produksi atau oprasi,

manajemen, keuangan) dan variabel dependent (penggunaa kredit) dapat dilihat

pada gambar berikut:

Gambar 2.1: Model Penelitian

2.16 Hipotesis Penelitian

Manajemen Keuangan

kinerja

motivasi

Penggunaan Kredit



Berdasarkan keterangan latar belakang dan tinjauan pustaka yang ada

maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut:

H1: Diduga kinerja berpengaruh secara parsial terhadap penggunaan kredit.

H2: Diduga manajemen keuangan berpengaruh secara parsial terhadap

penggunaan kredit.

H3: Diduga motivasi berpengaruh secara parsial terhadap penggunaan kredit.

H4: Diduga kinerja, manajemen keuangan dan motivasi berpengaruh secara

simultan terhadap penggunaan kredit.

2.17 Variabel Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang sudah penulis kemukakan diatas maka penulis

menggunakan variabel-variabel penelitian sebagai berikut:

1. Variabel terikat (Y) : Tingkat Keberhasilan Penggunaan Kredit.

2. Variabel Bebas (X) :

a. (X1): Kinerja

b. (X2): Manajemen Keuangan

c. (X3): Motivasi

2.18 Devenisi Oprasional Variabel

Indikator yang diperlukan untuk mengetahui tingkat masing-masing

variabel akan dijelaskan melalui pertanyaan dalam kuisioner yang akan

disebarkan. Indikator-indikator yang diperlukan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabe 2.1: Defenisi Konsep Oprasional Variabel Penelitian

Sumber: Data Sekunder

Variabel Defenisi Oprasional Indikator Skala

Penggunaan
Kredit (Y)

Penggunaan kredit adalah
memanfaatkan dana yang telah
dipinjamkan oleh Bank kepada
debitur untuk pengembangan
usahanya. (Veithzal dan Andria,
2007:5)

1.Perkembangan
usaha.
2. Pertumbuhan
usaha. Likert

Kinerja  (X1)

Kinerja adalah keluaran yang
dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau
indikator-indikator suatu pekerjaan
atau suatu profesi dalam waktu
tertentu. (Wirawan, 2009: 05).

1. sumber daya
manusia
2.kepemimpinan
3. pemasaran

Likert

Manajemen
Keuangan (X2)

proses yang memberikan informasi
keuangan yang relevan kepada
wirausahawan dalam format yang
mudah dan tepat waktu; hal ini
memungkinkan wirausahawan
untuk mengetahui bukan hanya
bagaimana keadaan bisnis mereka
secara keuangan, tetapi juga
mengapa perusahaan mereka
mengalami kinerja tersebut.
(Thomas, 2009: 106).

1. perencanaan
keuangan
2. penetapan
laba

Likert

Motivasi  (X3)
proses yang menjelaskan intensitas,
arah dan ketekunan usaha untuk
mencapai suatu tujuan. (Robbins
dan Judge, 2007)

1. keinginan
2. aspirasi
3. kebutuhan Likert




