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BAB II 

TINJAUAN LITERATUR 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Perbankan Indonesia 

Pengertian bank menurut SAK Nomor 31 dalam Standar 

Akuntansi Keuangan tahun 2009 (revisi 2000) yaitu Bank adalah 

suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara 

pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang 

memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi 

memperlancar lalu lintas pembayaran. Sedangkan berdasarkan pasal 1 

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang – 

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank didefinisikan 

sebagai berikut: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. 

Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban 

pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan 

ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.  

Ali (2006) menyatakan bahwa bank telah menempati posisi 

sentral dalam perekonomian modern. Dengan demikian, hampir 
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seluruh keperluan setiap orang dan segenap lapisan masyarakat dalam 

kegiatan perekonomian terkait dengan perbankan. Posisinya yang  

strategis dalam bidang ekonomi itu terutama berakar dari dua peranan 

pokoknya, yaitu sebagai berikut : 

1) Sebagai lembaga intermediasi 

Bank menghimpun dana-dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Peranannya ini 

telah mengubah penggunaan dana-dana masyarakat tersebut 

menjadi lebih produktif. Kegiatan produktif itu dapat berupa 

pembangunan industri, perdagangan serta investasi pada 

prasarana ekonomi. 

2) Peranan bank sebagai lembaga penyelenggara dan penyedia 

layanan jasa-jasa di bidang keuangan serta lalu lintas 

pembayaran maupun pemberian jasa-jasa keuangan lainnya. 

 

Hal ini didukung Saroinsong (2014), yang menyebutkan 

penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan 

menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara, yakni :  

1) Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan 

daerah, bukan melaksanakan misi pembangunan suatu 

golongan apabila perseorangan, jadi perbankan Indonesia 

diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (agent of 

development)  
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2) Dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional 

yakni :  

(1)  Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, 

bukan kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan 

saja, melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia 

tanpa kecuali.  

(2)  Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan 

pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perorangan, 

melainkan pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat 

Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang 

diserasikan.  

(3)  Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.  

(4)  Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat 

banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh 

perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf 

hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan 

segolongan orang atau perseorangan saja.  

Dalam menjalankan fungsi tersebut, perbankan Indonesia 

harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan oleh 

masyarakat kepadanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian 

(prudentian banking) dengan cara :  

1) Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin 

mengglobal atau mendunia.  
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2) Menyalurkan dana masyarakat tersebut kebidang-bidang yang 

produktif bukan konsumtif.  

3) Meningkatkan perlindungan dana masyarakat yang 

dipercayakan pada bank, selain melaui penerapan prinsip kehati-

hatian. Juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, 

serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktek-

praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.  

 

2.1.2 Fungsi Bank dalam Penyaluran Kredit UMKM 

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

perekonomian. Suyatno et al. (1995) mengemukakan sebagai berikut: 

1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang. 

(1)  Para pemilik uang/modal dapat secara langsung 

meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang 

memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk 

meningkatkan usahanya. 

(2)  Para pemilik uang.modal dapat menyimpan uangnya pada 

lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan 

sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk 

meningkatkan usahanya, 

2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dari lalu-lintas uang. 

Kredit yang disalurkan melalui rekening koran, mendorong 

pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran mata 
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uang giral dan sejenisnya, seperti cek, bilyet giro, wesel, 

promise, dan sebagainya melalui kredit. Peredaran uang kartal 

maupun giral akan lebih berkembang karena kredit 

menciptakan suatu kegairahan berusaha. Dengan demikian, 

penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif 

maupun secara kuantitatif. 

3) Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran 

barang. 

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses 

bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang 

tersebut menjadi meningkat. Disamping itu, kredit dapat pula 

meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara 

kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat 

dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya 

berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut 

dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang. 

4) Kredit sebagai salah satu alat atabilitas ekonomi 

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah 

stabilisasi harus dilakukan untuk : 

(1) Pengendalian inflasi 

(2) Peningkatan ekspor 

(3) Rehabilitasi sarana 

(4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat 
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5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha 

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan 

ekonomi dengan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya, 

sehingga diperlukan uang untuk dapat mewujudkan kebutuhan 

tersebut. Kredit adalah salah satu cara untuk dapat memperoleh 

uang dan kemudian oleh pelaku ekonomi dapat dipergunakan 

untuk meningkatkan usahanya. 

6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan 

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat 

memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. 

Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan 

membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-

proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh 

pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-

proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya 

diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-

tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan 

meningkat pula. 

7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan 

internasional 

Melalui bantuan kredit antarnegara atau G to G (Government 

to Government) hubungan antar pemberi dan penerima kredit 
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akan bertambah erat terutama untuk hubungan perekonomian 

dan perdagangan. 

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 

tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan 

Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, 

Dan Menengah yang antara lain mengatur tentang kewajiban bank 

umum untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit atau 

pembiayaan kepada UMKM, perluasan bentuk dan penerima bantuan 

teknis dari Bank Indonesia, serta pengenaan sanksi apabila bank 

umum tidak mencapai rasio pemberian kredit atau pembiayaan 

UMKM yang ditetapkan, maka perlu diatur lebih lanjut ketentuan 

pelaksanaan penerapannya.  

Dimana untuk mendukung pengembangan UMKM dalam 

rangka meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dan/atau 

pengendalian inflasi, Bank Indonesia dapat memberikan bantuan 

teknis yang diberikan yakni meliputi penelitian, pelatihan, penyediaan 

informasi dan/atau fasilitasi,  memberikan fasilitasi dengan : 

1) Mendukung pengembangan dan peningkatan daya saing 

UMKM melalui program yang terintegrasi, antara lain 

klaster, inkubator bisnis, dan pengembangan institusi 

pendukung dalam rangka kemandirian UMKM.  

2) Membantu mempersiapkan UMKM dalam rangka 

peningkatan akses keuangan.  
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3) Mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan 

penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM.  

 

2.1.3 Proses Kredit 

Tahapan proses pemberian kredit oleh satu bank dengan bank 

lain tidak jauh berbeda. Menurut Suyatno et al. (1995), proses 

pemberian kredit oleh bank secara umum dijelaskan sebagai berikut :  

1) Permohonan Kredit 

(1) Permohonan fasilitas kredit mencakup : 

1. Permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis fasilitas 

kredit 

2. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan 

3. Permohonan perpanjangan / pembaruan masa laku kredit 

yang telah berakhir jangka waktunya. 

4. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-

syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain 

penukaran jaminan, perubahan / pengunduran jadwal 

angsuran dan lain sebagainya. 

(2) Berkas 

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari: 

1. Surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara 

lengkap dan sah. 
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2. Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara 

sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah. 

3. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis 

fasilitas kredit. 

(3) Pencatatan 

Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat  

dalam register khusus yang disediakan. 

(4) Kelengkapan dan berkas permohonan 

Permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan 

menurut jenis kreditnya. Selama permohonan kredit sedang 

dalam proses, maka berkas-berkas permohonan harus 

dipelihara dalam berkas permohonan. 

(5) Formulir daftar isian permohonan kredit 

Untuk memudahkan bank memperoleh data yang diperlukan, 

bank mempergunakan Daftar Isian Permohonan Kredit yang 

harus diisi oleh nasabah, formulir-formulir neraca. Daftar 

rugi/laba. Dokumen perijinan/surat keterangan usaha. 

Proses kredit untuk usaha mikro tidak serumit usaha kecil dan 

menengah, mengingat untuk usaha mikro usahanya terbatas di 

suatu tempat tententu (lebih bersifat lokal) dan biasanya sudah 

sangat dikenal oleh petugas lembaga keuangan setempat, 
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sehingga tidak perlu legalitas yang formal, cukup dengan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP). (Deramayang, 2010). 

2) Penyidikan dan Analisis Kredit 

(1) Penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi: 

1. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur 

2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan 

kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun 

data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antarbank 

dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar 

kredit macet. 

3. Pemeriksaan / penyidikan atas kebenaran dan kewajiban 

mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi 

lainnya yang diperoleh. 

4. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan 

yang telah dilaksanakan 

Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi : 

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala 

aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk 

mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat 

dipertimbangkan suatu permohonan kredit. 

2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi 

penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-
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alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah 

(2) Data pokok minimal dan analisis pendahuluan 

Pada saat ini berlaku ketentuan bahwa usul fasilitas kredit 

harus memuat data pokok minimal mengenai aktivitas usaha, 

disertai dengan analisis seperlunya, antara lain: 

1. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan 

2. Rencana pembelian, produksi dan penjualan 

3. Jaminan 

4. Laporan-laporan keuangan/financial statement 

5. Aktivitas R/K (giro dan atau MMP) 

6. Data kualitatif dari nasabah/calon debitur 

(3) Penelitian data 

Bank perlu mengadakan penelitian atas kewajaran dan 

konsistensi dari data yang diterima dari nasabah sebelum 

mengadakan analisis-analisis yang ditentukan. 

3) Keputusan Atas Permohonan Kredit 

(1) Bahan Pertimbangan Pengambilan Keputusan 

Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan 

penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum 

dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan 

pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh 
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pejabat pengambil keputusan, harus dibituhkan secara tertulis 

(disposisi-disposisi). 

(2) Wewenang Mengambil Keputusan 

1. Wewenang Kepala Bagian Kredit/Cabang 

Sampai dengan jumlah permohonann dalam jenis kredit 

yang ditentukan oleh direksi/kantor pusat, kepala bagian 

kredit/kepala cabang diberi wewenang untuk memutuskan 

permohonan dalam batas-batas tertentu tanpa mengusulkan 

terlebih dahulu kepada kantor pusat. 

Jika permohonan berada di luar batas wewenangnya, 

cabang harus mengusulkan terlebih dahulu permohonan 

fasilitas kredit tersebut kepada direksi/kantor pusat disertai 

hasil penilaian serta kesimpulan-kesimpulan dan usul-usul 

yang definitif. 

2. Wewenang Direksi/Kantor Pusat 

Direksi/kantor pusat memberikan keputusan permohonan 

fasilitas kredit yang dilakukan oleh bagian kredit/cabang 

setelah mengadakan penilaian permohonan permohonan 

fasilitas kredit yang diusulkan. 

3. Direksi/Kantor Pusat dengan Bank Indonesia 

Tentang jenis-jenis kredit yang menurut ketentuan 

memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia, terlebih 

dahulu kantor pusat akan meneruskan permohonan kredit 
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tersebut kepada Bank Indonesia. Pemberitahuan keputusan 

kepada cabang, baru dilakukan setelah mendapat keputusan 

dari Bank Indonesia. 

4) Penolakan Permohonan Kredit 

Penolakan permohonan dapat terjadi : 

(1) Oleh bagian Kredit atau Cabang 

Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-

nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi 

persyaratan. 

(2) Oleh bagian Kredit atau Cabang setelah mendapat keputusan 

penolakan direksi 

Penolakannya memperhatikan alasan-alasan yang disampaikan 

oleh direksi. 

5) Persetujuan Permohonan Kredit 

(1) Surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada 

pemohon. 

(2) Pengikatan jaminan 

Pembedaan jenis jaminan : 

1. Jaminan pokok yang terdiri dari barang-barang bergerak 

maupun tidak bergerak dan/tagihan yang langsung 

berhubungan dengan aktivitas usahanya yang dibiayai 

dengan kredit 

2. Jaminan tambahan (jaminan pribadi atau perusahaan) 
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3. Peminjaman dokumen yang telah ada dalam pengusaan 

bank kepada nasabah tidak diperkenankan 

(3) Penandatanganan Perjanjian Kredit 

Nasabah harus menandatangani duplikat surat penegasan 

pemberian kredit di atas materai yang cukup dan 

mengembalikannya kepada bank. Surat perjanjian kredit harus 

diberi nomor urut dicatat pada register tersendiri. 

6) Pencairan Fasilitas Kredit 

(1) Syarat Pencairan 

Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila 

syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. 

(2) Cara pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan 

dengan alat-alat dan cara yang ditentukan oleh bank, antara 

lain pencairan dengan cara menarik cek atau giro bilyet, 

dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh 

bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran. 

7) Pelunasan Fasilitas Kredit 

Perhitungan semua kewajiban utang nasabah harus segera 

diselesaikan sampai dengan tanggal pelunasan : 

(1) Utang pokok 

(2) Utang bunga 

(3) Denda-denda, jika ada dan 

(4) Biaya administrasi lainnya 
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2.1.4 Analisis Kredit 

Menurut Kuncoro (2002) menyatakan  jika pengajuan kredit 

tersebut disetujui oleh bank maka penganalisis kredit kemudian 

melakukan kegiatan pencarian informasi selengkap-lengkapnya dari 

berbagai sumber mengenai pemohon kredit. Penganalisisan ini dapat 

dilakukan dengan memakai prinsip 5 C, yaitu Charakter, Capacity, 

Capital, Condition, dan Collateral. 

Analisis dan Evaluasi Kredit ini disesuaikan dengan jenis 

kreditnya, di dalamnya mencakup :  

1) Identitas Pemohon, antara lain: nama pemohon, domisili, bentuk 

usaha, jenis usaha, dan sebagainya. Informasi mengenai identitas 

ini dimaksudkan untuk melihat gambaran awal tentang penanggung 

jawab utama atas pengelolaan perusahaan, serta keabsahan operasi 

perusahaan.  

2) Tujuan Permohonan Kredit, mencakup : jumlah kredit, obyek yang 

dibiayai, jangka waktu kredit, dan alasan kebutuhan kredit. 

Informasi mengenai tujuan kredit ini dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran bahwa kredit tersebut benar-benar 

dipergunakan untuk membiayai usaha, bukan untuk hal-hal yang 

bersifat konsumtif atau spekulatif.  

3) Riwayat Hubungan Bisnis dengan Bank, mencakup : saat mulai, 

bidang hubungan bisnis, nilai transaksi bisnis, kualitas hubungan 

bisnis, dan jumlah total nilai hubungan bisnis.  
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4) Analisis 5 C Kredit, meliputi analisis watak, analisis kemampuan, 

analisis modal, analisis kondisi/prospek usaha, dan analisis agunan 

kredit.  

(1) Analisis watak (character) bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran akan kemauan membayar dari pemohon,, mencakup 

perilaku pemohon sebelum dan selama permohonan kredit 

diajukan. Pemohon kredit yang berperilaku selalu mendesak 

pencairan kredit dengan disertai janji-janji pemberian hadiah 

pada umumnya diragukan kemauannya dalam melunasi kredit 

(2) Analisis kemampuan (capacity) dilakukan dengan tujuan untuk 

mengukur tingkat kemampuan mengembalikan kredit dari 

usaha yang dibiayai (the first way out), mencakup aspek 

manajemen (kemampuan mengelola perusahaan), aspek 

produksi (kemampuan berproduksi secara berkesinambungan), 

aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil produksi), 

aspek personalia (kemampuan tenaga kerja dalam mendukung 

aktivitas perusahaan), dan aspek finansial (kemampuan 

menghasilkan laba).  

(3) Analisis modal (capital) bertujuan untuk mengukur 

kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri (own 

share), yang mencakup : besar dan komposisi modal, 

perkembangan laba usaha selama tiga periode sebelumnya, 

angka rasio perbandinagn antara utang dan modal sendiri (Debt 
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Equity Ratio/DER) dan perkembangan naik turunnya harga 

saham (bagi perusahaan yang telah go public.  

(4) Analisis prospek usaha (condition) bertujuan utnuk mengetahui 

prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang 

meliputi siklus bisnis mulai dari bahan baku (pemasok), 

pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran 

tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari 

produk 17 bersangkutan, barang subtitusi yang beredar di 

pasar, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah.  

(5) Analisis agunan (collateral) bertujuan untuk mengetahui 

besarnya nilai agunan yang dapat dipergukana sebagai alat 

pengaman lapis kedua (the second way out) bagi bank dalam 

setiap pemberian kredit apabila kredit yang diberikan menjadi 

bermasalah. 

5) Analisis 7P’s 

(1) Personality (kepribadian), merupakan penilaian yang 

digunakan untuk mengetahui  kepribadian  si  calon  nasabah.  

Dalam  menilai  kepribadian yang  dilakukan  bank,  hampir  

sama  dengan  character.  Hanya  saja personality  lebih  

ditekankan  kepada  orangnya,  sedangkan  character termasuk 

kepada keluarganya. 

(2) Purpose (tujuan),  merupakan  penilaian  yang  digunakan  

untuk mengetahui tujuan permohonan kredit dari calon debitur. 
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Ada tiga tujuan permohonan kredit pada umumnya, yaitu 

untuk usaha produktif, untuk digunakan sendiri (konsumtif), 

dan untuk perdagangan. 

(3) Party (kelompok),  artinya  dalam  menyalurkan  kredit  bank  

memilahmilah menjadi beberapa golongan. Hal ini dilakukan 

agar bank lebih fokus  untuk  menangani  kredit  tersebut,  

misalnya  kredit  usaha  mikro, kecil, menengah dan besar. 

Atau dapat juga dipilah berdasarkan wilayah, misalnya  daerah  

pedesaan,  perkotaan,  atau  sektor  usaha,  misalnya 

peternakan, industri, atau sektor lainnya. 

(4) Payment (pembayaran), artinya cara pembayaran kredit calon 

debitur. Penilaian yang dilakukan untuk menilai calon debitur 

dalam membayar kredit,  apakah  dari  penghasilan  (gaji)  atau  

dari  sumber  objek  yang dibiayai.  Dari  penilaian  ini  akan  

terlihat  kemampuan  nasabah  dalam membayar kredit. 

(5) Prospect (harapan  ke  depan),  yaitu  untuk  menilai  harapan  

ke  depan terutama terhadap objek kredit yang dibiayai. 

Tentunya harapan yang diinginkan adalah memberikan 

harapan yang baik atau cerah. Usaha yang tidak  mengandung  

prospek  cerah  sebaiknya  ditunda  karena  akan menyulitkan 

bank dan nasabah nantinya, misalnya usaha yang sudah 

memasuki titik jenuh. 
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(6) Profitability (kemampuan  menghasilkan  laba),  artinya  kredit  

yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi 

kedua belah pihak, baik bank ataupun calon debitur. Jika tidak, 

sebaiknya jangan diberikan. Keuntungan bagi bank tentunya 

adalah berupa balas jasa yang diberikan calon debitur dari 

bunga atau bagi hasil. Dan bagi calon debitur adalah 

berkembangnya  usaha  yang  dibiayai  yang  pada  akhirnya  

adalah keuntungan dan adanya tambahan modal baginya. 

(7) Protection (Perlindungan),  artinya  perlindungan  terhadap  

objek  kredit yang  akan  dibiayai.  Perlindungan  tidak  sebatas  

jaminan  fisik  yang diberikan, akan tetapi lebih dari itu, yaitu 

jaminan si pengambil kredit, seperti asuransi kematian dan 

jaminan perlindungan terhadap jaminan fisik yang diberikan 

dari kehilangan, kerusakan atau lainnya. 

6) Analisis Studi Kelayakan Usaha 

Aspek-aspek pertimbangan kredit, Munawir (2007) menjelaskan 

berbagai aspek diantaranya : 

(1) Aspek  Umum 

Dalam  hal  ini  harus  diteliti:  bentuk,  nama  dan  alamat  

perusahaan; susunan manajemen; bidang usaha; keterangan 

tentang jumlah pegawai/buruh; kebangsaan; bank langganan; 

dan bagan organisasi. 
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(2) Aspek Ekonomi/ Komersiil 

Dalam hal ini harus diteliti: pemasaran dan keadaan harga; 

persaingan; jumlah  penjualan  dari  tiap-tiap  jenis  produk;  

cara  penjualan;  taksiran permintaan; dan sebagainya.  

(3) Aspek Teknik 

Dalam hal ini harus diteliti: bahan baku dan penolong yang 

dibutuhkan; tanah dan tempat pabrik; bangunan; proses 

produksi; perincian mesin dan peralatan;  jumlah  produksi;  

tersedianya  tenaga  kerja  (keahlian, pendidikan, upah); dan 

lain-lain (misalnya mengenai tenaga penggerak, air). 

(4) Aspek  Yuridis 

Dalam hal ini harus diteliti: memenuhi ketentuan hukum yang 

berlaku, termasuk izin-izin yang diperlukan.  

(5) Aspek Kemanfaatan dan Kesempatan Kerja 

Hal-hal yang harus diperhatikan adalah: manfaat ekonomi bagi 

penduduk dan  pengaruhnya  terhadap  struktur  perekonomian  

setempat;  jumlah tenaga  kerja  yang  dapat  diserap  oleh  

proyek  yang  bersangkutan; termasuk sektor yang 

diprioritaskan oleh pemerintah. 

(6) Aspek  Keuangan.   

Dengan  melakukan  penilaian  terhadap  aspek keuangan,  

disamping  akan  dapat  diketahui  likuiditas,  solvabilitas, 

rentabilitas, serta stabilitas usaha, juga akan dapat diketahui 
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berapa lama investasi  akan  dapat  dikembalikan.  Jadi,  aspek  

keuangan  didalam penganalisisan kredit memegang peranan 

penting, yaitu merupakan titik berat dalam analisis kredit. 

 

2.1.5 Monitoring Kredit 

Monitoring pinjaman merupakan suatu upaya terpadu meliputi 

dua aspek yaitu penilaian atas kinerja kredit dan kinerja usaha UMKM 

dan rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan yang 

ada. Apabila monitoring yang dilakukan dengan benar akan berfungsi 

sebagai alat deteksi dini (early warning sign) terhadap permasalahan 

yang mungkin akan timbul dalam perusahaan UMKM dan segera 

mencari rencana tindak lanjut penyelesaian masalah, sehingga pada 

akhirnya dapat menghindari atau memperkecil resiko tidak 

terbayarnya pinjaman kepada bank. 

Berkaitan dengan cara-cara monitoring kredit, Hamdani (2009) 

menerangkan sebagai berikut: 

1) Monitoring secara pasif (administratif) bagi UMKM 

Monitoring secara pasif dan administratif  bagi UMKM pada 

dasarnya merupakan  pembinaan yang dilakukan melalui 

pengamatan terhadap informasi dan catatan-catatan yang ada dari 

laporan keuangan UMKM, maupun informasi dari pihak ketiga 

(akuntan, appraisal, media massa). 
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Fungsi informasi dari media massa juga sangat penting, 

sebagai contoh adanya informasi tentang kebijakan pemerintah 

yang memberikan kemudahan dalam usaha tertentu misalnya 

kemudahan pendirian pabrik sepatu untuk penanaman modal asing 

di Indonesia dimana produknya direncanakan akan dipasarkan 

dalam negeri. Informasi ini untuk jangka panjang akan 

berpengaruh terhadap harga dan kualitas usaha home industri oleh 

UMKM yang memproduksi sepatu, karena dengan kondisi 

peralatan yang sederhana, maka sepatu produksi home industri 

tersebut kemungkinan tidak akan dapat bersaing dengan produk 

pabrikan. Apabila usaha home industri tersebut dibiayai oleh bank, 

maka informasi tersebut membawa dampak yang negatif bagi 

bank. 

Parameter – parameter yang dapat dianalisa dan dijadikan 

tanda-tanda peringatan dini dalam melakukan monitoring 

individual secara pasif antara lain : 

Pada neraca 

(1) Periode penagihan piutang mulai melambat demikian juga 

dengan periode perputaran persediaan atau adanya peningkatan 

yang tajam pada pos piutang dan persediaan. 

(2) Piutang terkonsentrasi pada pihak tertentu atau UMKM 

bersifat kompromi pada piutang sehingga penagihan memakan 

waktu yang lama. 
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(3) Terjadi kenaikan piutang kepada karyawan/direksi secara cepat 

atau timbul piutang afiliasi (sebelumnya tidak ada). 

(4) Terjadi kenaikan aktiva tetap secara cepat. 

(5) Timbul hutang jangka pendek/jangka panjang yang 

sebelumnya tidak muncul dalam neraca. 

(6) Terjadi kenaikan hutang kepada pihak lain. 

(7) Rugi / Laba UMKM 

(8) Terjadi penurunan penjualan dan laba kotor. 

(9) Terjadi peningkatan biaya-biaya yang meningkat drastis tidak 

proporsional yang berakibat penurunan profit margin. 

(10)  Terjadi pengambilan/prive tanpa persetujuan bank (terutama 

jika dalam syarat kredit dilarang). 

(11)  Terjadi biaya penghapusan piutang tidak tertagih atau 

persediaan rusak dalam jumlah besar. 

(12)  Usaha mulai merugi 

2) Monitoring secara aktif bagi UMKM 

Dilakukan dengan melaksanakan pembinaan secara aktif melalui 

pendampingan untuk memantau kualitas dan prospek usaha 

UMKM meliputi : 

(1) Manajemen 

1. Apakah ada perubahan sikap pengurus/pemilik perusahaan 

terhadap pihak bank terutama itikad untuk bekerjasama, 
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misalnya pejabat bank kesulitan atau tidak untuk menemui 

pengurus/pemilik perusahaan. 

2. Apakah terjadi perpecahan pengurus, sehingga pengurus 

saling melempar tanggung jawab termasuk tanggung jawab 

pemenuhan kewajiban kepada bank. 

3. Apakah fungsi pengawasan dalam perusahaan tidak berjalan 

pengurus/pemilik perusahaan terlalu ekspansif dalam 

pengembangan usahanya tanpa didukung oleh pengalaman 

yang cukup. 

4. Apakah penempatan tenaga kerja telah didasarkan pada 

keahlian personal, dan bukan atas dasar hubungan 

kekeluargaan. 

5. Apakah terjadi permasalahan perburuhan diperusahaan 

UMKM 

(2) Kebijakan Pemerintah 

Adanya peraturan pemerintah pusat/daerah yang mengatur tata 

niaga produk yang dihasilkan oleh UMKM, dengan perubahan 

peraturan tersebut dapat berakibat positip/negatip terhadap 

usaha UMKM, misalnya adanya izin baru dari Pemda setempat 

untuk    pendirian pasar grossir ritel di daerah tempat usaha 

UMKM (pedagang kelontongan) akan mengancam 

kelangsungan usaha UMKM. 
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(3) Kualitas Kredit 

1. Monitoring kualitas kredit dilakukan untuk mengetahui 

sedini mungkin kinerja kredit UMKM.  Hal ini perlu 

dilakukan mengingat kualitas usaha UMKM yang baik tidak 

menjamin akan menghasilkan kualitas kredit yang baik, 

karena ketertiban pembayaran kewajiban (bunga dan 

pokok) dipengaruhi oleh aspek karakter. 

2. Kualitas kredit UMKM juga dapat dilihat dari data aktifitas 

rekening UMKM di bank yang datanya dapat diperoleh 

dari  debitur UMKM. Monitoring terhadap kualitas kredit 

ini diperlukan untuk mengetahui:  

a. Ketertiban UMKM dalam pemenuhan kewajiban 

pembayaran pokok dan atau bunga kredit. 

b. Apakah tujuan penggunaan kredit telah sesuai dengan 

tujuan penggunaan semula, apabila KMK yang 

diberikan digunakan untuk pembiayaan investasi aktiva 

tetap, maka modal kerja bersih /Net Working Capital 

(NWC) akan turun dan pada akhirnya cash flow 

UMKM akan terganggu dan dapat mempengaruhi 

kemampuan UMKM untuk memenuhi kewajibannya. 

c. Apakah KMK yang diberikan telah digunakan sesuai 

untuk usaha yang dibiayai sesuai perjanjian kredit, dan 

bukan untuk usaha lainnya. 
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d. Apakah struktur, type dan syarat kredit yang diberikan 

telah cocok dan sesuai dengan karakteristik sifat bisnis 

UMKM. Apabila tidak sesuai maka harus diantisipasi 

dengan melakukan tindak lanjut berupa perubahan type, 

struktur dan syarat kreditnya. 

e. Apakah jumlah plafond kredit yang diberikan telah 

memadai, sebagai contoh : apabila UMKM ingin 

mengajukan tambahan kreditnya, sementara itu dari 

data kinerja kreditnya tampak bahwa pemakaian 

plafond selama ini tidak pernah maksimal, maka data 

pinjaman yang terekam dalam aktifitas mutasi R/K 

UMKM dapat dipakai sebagai dasar untuk 

memberitahukan bahwa plafond yang ada masih 

mengcover, sehingga BDS-P dapat memutuskan bawl 

tambahan kredit belum perlu diajukan ke bank. 

3) Pendampingan pasca kredit 

Pendampingan pada pasca kredit adalah merupakan pembinaan 

lanjutan yang pada kegiatan pembinaan dan pengembangan bagi 

UMKM. Pendampingan pasca kredit ini jika dilihat dari sisi bank 

adalah sebagai sarana untuk mengadakan pengawasan terhadap 

pengembalian kredit.  
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2.1.6 Penanganan Kredit Bermasalah 

Kredit yang bermasalah akan menyebabkan NPL suatu bank 

meningkat, sehingga perlu dilakukuan rencana tindak lanjut agar dapat 

menghindari atau memperkecil resiko tidak terbayarnya pinjaman 

kepada bank.  

Berkaitan dengan penangan kredit bermasalah di perbankan 

maka, Tanjung (2009) menguraikan langkah-langkah yang perlu 

dilakukan bank dalam rencana penaganan kredit bermasalah yakni: 

1) Melakukan Pemantauan Kredit 

(1) Pemantauan Administrasi 

Pemantauan administrasi (on desk monitoring) adalah 

pemantauan kredit secara administratif melalui berbagai 

instrumen: laporan keuangan, kelengkapan dokumen, dan 

informasi pihak lain. 

(2) Pemantauan Setempat 

Pemantauan lapangan (on site monitoring) adalah pemantauan 

kredit secara langsung ke lapangan, baik sebagian maupun 

menyeluruh ataupun secara kasus per kasus. Hal ini dilakukan 

untuk memperoleh bukti nyata dari pelaksanaan kebijaksanaan 

bank, atau secara menyeluruh, apakah ada penyimpangan yang 

terjadi atas persyaratan kredit yang telah disepakati. 
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(3) Pemantauan Khusus 

Pemantauan kredit berdasarkan hal khusus (exception 

monitoring), adalah pemantauan kredit pada hal-hal yang 

dianggap perlu dilakukan pelacakan khusus, terhadap 

persyaratan kredit yang telah ditentukan pada klausula khusus. 

2) Mengidentifikasi Proses Menurunnya Kualitas Kredit 

Proses menurunnya kualitas kredit adalah suatu bentuk 

meningkatnya jumlah kredit bermasalah selama kurun waktu 

tertentu, selama periode proyeksi. Kondisi kualitas kredit yang 

menurun dapat terjadi karena : 

(1) Perubahan Kolektibilitas 

1. Dari kredit lancar menjadi kredit bermasalah 

2. Muncul kredit bermasalah yang baru 

3. Kenaikan baki debet pada kredit yang sudah bermasalah 

sebelumnya 

(2) Hal lain 

Suatu aktiva yang belum merupakan kredit, lalu berubah 

menjadi kredit efektif dan langsung bermasalah. 

1. Suatu kredit atas pertimbangan manajemen diputuskan 

untuk diberi tambahan kredit guna menutupi biaya yang 

timbul, sehubungan dengan pengikatan agunan atau 

penutupan asuransi barang jaminan atau biaya-biaya lain, 

pada saat kredit sudah bermasalah, dan nasabah tidak 
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mampu membayar langsung biaya tersebut, sedangkan 

kelonggaran tarik sudah tidak ada lagi. 

2. Suatu kredit bermasalah ditimpakan dari suatu cabang ke 

cabang lain, atau dari suatu bank ke bank lain (loan take 

over). 

(3) Memilah Tahap Menurunnya Kualitas Kredit 

Menurut Morsman (1982) effective loan management yakni 

proses penurunan kualitas kredit adalah suatu proses 

menurunnya kualitas suatu kredit akibat dari kegagalan sistem 

monitoring dan putusan tindak lanjut. 

3) Pelacakan Indikasi 

Bank harus melakukan pendekatan untuk memperoleh informasi 

selengkap mungkin guna menjadi bahan analisis dalam 

menentukan strategi. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan 

bank, yaitu : 

(1) Melakukan pengamatan administratif berupa menyurati 

nasabah guna memperoleh penjelasan secara tertulis. 

(2) Melakukan kunjungan lapangan (on the spot)  atau mendatangi 

nasabah dan usahanya, guna memperoleh informasi yang pasti 

dan nyata, baik melihat usaha nasabah secara fisik maupun 

mempelajari administrasinya. 
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(3) Memperoleh informasi dari pihak lain dari lingkungan bisnis 

nasabah  seperti : 

1. Pemasok 

2. Pelanggan 

3. Anggota/pengurus 

4. Karyawan 

5. Tetangga 

6. Pemerintah setempat 

7. Anggota keluarga nasabah 

(4) Melakukan pengamatan manajemen atas kualitas manajemen 

yang telah dilakukan oleh nasabah. 

(5) Melakukan review aset atau penaksiran ulang atas semua 

barang jaminan, terutama barang bergerak yang mudah 

dimanipulasi. 

(6) Melakukan evaluasi laporan keuangan perusahaan nasabah, 

dengan melakukan pendataan atas angka-angka dalam neraca 

dengan kenyataan di lapangan. 

(7) Melakukan negosiasi dengan nasabah, kira-kira apa jalan 

keluar yang paling memungkinkan dan paling kompromistis 

antara pihak bank dengan nasabah. 

Suyatno et al. (1995) menyatakan bahwa jika bank telah 

memutuskan untuk melakukan tindakan penyelamatan (rescue), tentu 



37 

 

saja tergantung dari kesulitan yang dihadapi oleh nasabah, maka 

pilihan tindakan dapat diambil adalah : 

1) Rescheduling 

Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga 

keringanan yang dapat diberikan adalah: 

(1) Memperpanjang jangka waktu kredit 

(2) Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semua 

angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan. 

(3) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan 

perpanjangan jangka waktu kredit. 

2) Reconditioning 

Dalam hal ini, bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan 

atau perubahan kredit, antara lain: 

(1) Kapasitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok 

sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar 

bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon yang 

disetujui. Ini berarti bahwa fasilitas kredit perlu ditingkatkan. 

Di samping itu, atas bunga tersebut dihitung bunga (bunga 

majemuk) yang pada dasarnya akan lebih memberatkan 

nasabah. Cara ini ditempuh dalam hal prospek usaha nasabah 

baik. 

(2) Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung, 

tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak 
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dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Atas 

bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak 

menambah plafon kredit. 

(3) Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai mampu 

membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang 

dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha 

pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah 

memang menunjukkan surplus/laba dan likuiditas 

memungkinkan untuk membayar bunga. 

(4) Pembebasan bunga, yaitu dalam hal nasabah memang dinilai 

tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya 

mencapai tingkat kembali pokok (break even). Pembebasan 

bunga ini dapat untuk sementara, selamanya, ataupun seluruh 

utang bunga. 

(5) Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka 

panjang dengan syarat yang lebih ringan. 

3) Restructuring 

Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka 

penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan 

kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan 

modal kerja maupun modal berupa barang-barang  modal (mesin, 

peralatan, dan sebagainya). 

Tindakan yang dapat diambil dalam rangka restructuring adalah : 
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(1) Tambahan kredit (injection/Nursery Operation) 

Apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu 

dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga 

dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan 

investasi. 

(2) Tambahan Equity 

Apabila tambahan kredit memberatkan nasabah, sehubungan 

dengan pembayaran bunganya, maka perlu dipertimbangkan 

tambahan modal sendiri yang berupa: 

1. Tambahan modal dari pihak bank dengan cara : 

penambahan/penyetoran uang (fresh  money); konversi 

utang nasabah, baik utang bunga, utang pokok atau 

keduanya. 

2. Tambahan dari pemilik 

Kalau bentuk perusahaannya adalah PT, maka tambahan 

modal ini dapat berasal dari pemegang saham maupun 

pemegang saham baru atau keduanya. 

4) Kombinasi 

Tindakan penyelamatan dapat juga merupakan kombinasi, 

misalnya rescheduling dengan reconditioning, rescheduling dengan 

restructuring, dan reconditioning dengan restructuring, serta 

gabungan dari rescheduling, reconditioning dan restructuring. 

 


