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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Review Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan oleh Dyah (2006) yang berjudul 

“Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Multiguna 

Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit” (Studi 

Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang 

Madiun), yang mana penelitian ini merupakan penelitian 

diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis dari data 

yang diperoleh dapat diketahui bahwa sistem dan prosedur 

yang diterapkan sudah mencerminkan pengendalian kredit 

yang baik, karena para karyawan telah melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai kebijakan yang 

diterapkan oleh PT. Bank Jatim Cabang Madiun. 

Penelitian oleh Christiana (2012) yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah” 

menggunakan analisis kuantitatif yang meliputi: uji validitas 

dan realibilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, 

pengujian hipotesis melalui uji t dan uji F, serta analisis 

koefisien determinasi (R2). Hasilnya adalah pengujian 

hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel 

independen yang diteliti terbukti secara signifikan berpengaruh 

secara parsial terhadap variabel dependen Kepuasan Nasabah. 

Kemudian melalui uji F dapat diketahui bahwa variabel Wujud 

Fisik, Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan, dan Kepedulian 

secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen 

Kepuasan Nasabah. Angka Adjusted R Square yaitu sebesar 

0,779 yang menunjukkan bahwa antara wujud fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati mampu 

menjelaskan secara bersama-sama terhadap kepuasan nasabah 
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sebesar 77,90%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti, seperti promosi, suku bunga dan lain-

lain. 

Penelitian oleh Andi (2012) yang berjudul “Analisis 

Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Bank Mandiri 

(Persero) Tbk Di Bagian Retail & Consumer Risk Group” 

menggunakan metode product moment (Corrected Item Total 

Correlation), dan reliabilitasnya dengan menggunakan metode 

Cronbach’s Alpha. Hasil dari penelitian ini yaitu Tingkat 

kesenjangan terbesar terdapat pada dimensi reliability dengan 

nilai gap sebesar (-0,77) pada pelayanan petugas security, 

dimensi tangibles (-0,71) pada pelayanan petugas customer 

service, dan dimensi reliability (-0,29) pada pelayanan petugas 

collection. Sehingga prioritas utama perbaikan yang harus 

dilakukan terutama pada dimensi reliability dan tangibles. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian dan Definisi Sistem  

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur 

yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 

sasaran yang tertentu, sedangkan prosedur sendiri adalah urut-

urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang 

menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang 

mengerjakannya, kapan dikerjakan dan bagaimana 

mengerjakannya (Fitzgerald, 2000). 

Jogianto (2005) mengemukakan bahwa sistem adalah 

kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. sistem ini menggambarkan 

suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu 
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objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang 

betul-betul ada dan terjadi. Adapun komponen utama dari 

sistem adalah: 

input →  proses → output 

Keterangan: 

 Input adalah komponen masukan yang dapat berupa data 

atau informasi 

 Proses adalah operasi atau perkembangan alami yang 

berlangsung secara berkelanjutan yang ditandai oleh suatu 

daerah perubahan kecil yang berurutan dengan cara yang 

relatif tetap dan menuju ke suatu hasil atau keadaan tertentu 

 Output adalah hasil dari perubahan yang dilakukan 

terhadap data atau informasi yang diberikan pada input 

 

2.2.1.1 Sistem Pengendalian Internal  

Setiawan (2005) menjelaskan bahwa pengendalian 

internal merupakan kegiatan yang sangat penting dalam 

pencapaian tujuan usaha yang mana sistem pengendalian 

manajemen sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas 

yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan 

terus-menerus.  Jusup (2001) mendefinisikan pengendalian 

internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk 

memberikan keyakinan memadai mengenai efisiensi kegiatan 

operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku. 

Mulyadi (2002) mendefinisikan pengendalian internal 

adalah proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, 

serta seluruh karyawan di bawah arahan mereka dengan tujuan 

untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya 

tujuan pengendalian. Tujuan pengendalian tersebut meliputi 
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efektivitas dan efisiensi operasi, reliabilitas pelaporan 

keuangan, serta kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang 

ada. 

 

2.2.2 Pengertian Definisi Karakteristik Jasa 

Jasa didefinisikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan 

yang dapat ditawarkan oleh pihak lain. Pada dasarnya jasa 

bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu. Disamping itu produksi 

jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak 

(Kotler, 2000). Jasa mencakup semua aktivitas ekonomi yang 

hasilnya bukanlah produk atau konstruksi fisik, yang secara 

umum konsumsi dan produksinya dilakukan pada saat 

bersamaan, dan nilai tambah yang diberikannya dalam bentuk 

(kenyamanan, hiburan, kecepatan, dan kesehatan) yang secara 

prinsip tidak berwujud pada pembeli pertamanya (Tjiptono, 

2000). Jasa memiliki karakteristik yang membedakannnya dari 

produk berupa barang diantaranya :  

1). Produk jasa yang dikonsumsi tidak dapat dimiliki oleh 

      konsumen.  

2). Produk jasa merupakan kinerja yang sifatnya intangible.  

3). Dalam proses produksi jasa, konsumen memiliki peran 

yang lebih besar dan turut serta dalam pengolahannya 

dibandingkan dengan produk barang fisik.  

4). Orang-orang yang terlibat dalam proses jasa berperan 

sedikit banyak dalam pembentukan atau desain jasa.  

5). Dalam hal operasionalisasi masukan dan keluaran, produk 

      jasa lebih bervariasi.  

6). Produk jasa tertentu sulit dievaluasi oleh konsumen.  

7). Jasa tidak dapat disimpan.  

8). Faktor waktu dalam proses jasa relatif lebih diperhatikan. 
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Lupiyadi (2001) mendefinisikan jasa sebagai suatu 

kegiatan ekonomi yang output-nya bukan produk, jasa 

dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan 

memberikan nilai tambah, serta bersifat tak berwujud. Kotler 

(2000) mengemukakan tiga aspek sukses industri jasa yaitu:  

1). Janji perusahaan mengenai jasa yang akan disampaikan 

      kepada pelanggan.  

2). Kemampuan perusahaan untuk membuat karyawan mampu 

      memenuhi janji tersebut.  

3). Kemampuan karyawan untuk menyampaikan janji kepada 

      pelanggan.  

Model kesatuan ketiga aspek tersebut dikenal sebagai 

segitiga jasa, dimana setiap sisi segitiga mewakili setiap aspek. 

Kegagalan di satu sisi menyebabkan segitiga roboh, artinya 

distribusi jasa tersebut gagal, dengan demikian pembahasan 

industri jasa harus meliputi pihak perusahaan, karyawan dan 

pelanggan. 

Ditambahkan oleh Kotler (2000), jasa mempunyai empat 

karakteristik utama yang mempengaruhi rancangan program 

pemasaran, yaitu:  

(1) Intangibility  

Jasa berbeda dari barang, jika barang merupakan suatu 

benda, maka jasa adalah suatu perbuatan, kinerja, atau 

usaha. Jika barang dapat dimiliki, maka jasa hanya dapat 

dikonsumsi tetapi tidak dapat dimiliki. Jasa bersifat 

intangible, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, 

dicium, dan didengar sebelum dibeli. Konsep intangible 

ini sendiri memiliki dua pengertian, yaitu : sesuatu yang 

tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa, dan sesuatu 

yang tidak mudah didefinisikan, diformulasikan, dan 

dipahami secara rohaniah. Oleh karena itu, diperlukan 
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tanda-tanda atau bukti kualitas jasa untuk mengurangi 

ketidakpastian tersebut. Kualitas jasa tersebut dapat 

diwujudkan melalui tempat, orang, peralatan, bahan-bahan 

komunikasi, simbol, dan harga. Karena itu, penting bagi 

penyedia jasa untuk mengelola bukti tersebut dan 

mewujudkan yang tidak berwujud.  

(2) Inseparability  

Jasa adalah inseparable, karena tidak dapat dipisahkan 

tempat atau waktu dari sarana produksi atau produsen 

yang menghasilkannya. Seringkali terjadi waktu dan 

tempat memproduksi dan menjual jasa dilakukan 

bersamaan. Hal ini dikarenakan output jasa dikonsumsi di 

tempat jasa tersebut dihasilkan. Dengan demikian, 

kehadiran pelanggan sangat diperlukan dalam bisnis jasa. 

Dalam hal ini kesetiaan pelanggan seringkali terkait 

dengan kinerja orang yang menyajikan jasa tersebut dan 

bukan semata-mata pada produsennya. Penyedia jasa dan 

pelanggan di dalam hubungannya, efektivitas individu 

yang menyampaikan jasa merupakan unsur penting yang 

dengan demikian, kunci keberhasilan bisnis jasa ada pada 

proses rekrutmen, kompensasi, pelatihan, dan 

pengembangan karyawannya. Faktor lain yang tidak kalah 

pentingnya adalah pemberian perhatian khusus pada 

tingkat partisipasi/keterlibatan pelanggan dalam proses 

jasa. Selain itu, pemilihan lokasi yang tepat, dalam artian 

dekat dan mudah dicapai pelanggan juga perlu 

dipertimbangkan.  

(3) Variability  

Sifat jasa tergantung pada siapa yang menyediakannya 

serta kapan dan dimana disediakannya. Hal ini 

dikarenakan kepuasan konsumen terhadap layanan jasa 
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yang diterimanya mempengaruhi mutu penyaji jasa 

tersebut. Oleh karena itu diperlukan perbedaan mutu orang 

dan sarana dalam penyediaan jasa guna memenuhi 

keinginan konsumen yang berbeda-beda dan beraneka 

ragam. Tiga faktor yang menyebabkan variabilitas kualitas 

jasa, yaitu kerja sama atau partisipasi pelanggan selama 

penyampaian jasa, moral/ motivasi karyawan dalam 

melayani pelanggan dan beban kerja perusahaan. Para 

pembeli jasa sangat peduli terhadap variabilitas yang 

tinggi ini dan seringkali mereka meminta pendapat orang 

lain sebelum memutuskan untuk memilih penyedia jasa. 

(4) Perishability  

Jasa tidak dapat diproduksi kemudian disimpan di gudang 

untuk dijual pada waktu lain, maksudnya adalah jasa yang 

tidak terjual pada saat ini tidak dapat dijual kemudian 

hari,untuk itu, setiap perusahaan jasa harus berusaha 

mempergunakan hari kerja karyawan operasional dan 

sarana produksinya secara efisien. 

 

2.2.2.1 Kualitas Jasa 

Menurut Kotler (2000), kualitas adalah keseluruhan ciri 

serta sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 

atau tersirat. Kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan.  

Menurut Rangkuti (2003) kualitas jasa dipengaruhi oleh 

dua variabel, yaitu jasa yang dirasakan (perceived service) dan 

jasa yang diharapkan (expected service). Kesenjangan jasa 

merupakan penilaian pelanggan secara keseluruhan terhadap 

apa yang diharapkan dibandingkan dengan apa yang diterima. 
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Kesenjangan jasa didefinisikan sebagai perbedaan antara apa 

yang diharapkan pelanggan dan persepsi pelanggan terhadap 

jasa yang benar-benar diserahkan (Lupiyadi, 2001). 

 

2.2.2.1.1 Penilaian Kualitas Jasa 

Menurut Zeithaml (2006), untuk menilai dan 

mengevaluasi suatu jasa digunakan tiga karakteristik berikut, 

yaitu:  

1). Search Qualities, yaitu karakteristik yang dapat dinilai 

konsumen sebelum mengkonsumsi jasa seperti bentuk, 

warna, dan karakteristik lain. Karakteristik ini kebanyakan 

dimiliki oleh produk barang.  

2).  Experience Qualities, yaitu karakteristik yang dapat dinilai 

konsumen setelah mengkonsumsi. Karakteristik ini dapat 

ditemukan pada produk barang dan jasa. 

3). Creddence Qualities, yaitu karakteristik yang sulit 

ditemukan konsumen untuk dievaluasi bahkan saat setelah 

mengkonsumsi. Karakteristik ini ditemukan di sebagian 

besar jasa. Salah satu cara agar penjualan jasa perusahaan 

lebih unggul dibandingkan para pesaingnya adalah dengan 

memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermutu, 

yang memenuhi tingkat kepentingan pelanggan.  

Perumusan strategi dan program pelayanan, perusahaan 

harus berorientasi pada kepentingan pelanggan dengan 

memperhatikan komponen kualitas pelayanan (Rangkuti, 

2003). Orang sering mendasarkan penilaian tentang kualitas 

jasa yang belum pernah mereka pakai pada informasi dari 

mulut ke mulut atau dari iklan perusahaan. Menurut Lovelock 

(2005) pelanggan menggunakan lima dimensi kualitas untuk 

menilai kualitas jasa : 
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1).  Reliability (Kehandalan)  

Kemampuan untuk memberikan jasa secara akurat sesuai 

dengan yang dijanjikan. Dimensi ini menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan 

secara akurat dan andal, dapat dipercaya, bertanggung 

jawab atas apa yang dijanjikan, tidak pernah memberikan 

janji yang berlebihan dan selalu memenuhi janjinya. 

2).  Responsiveness (Cepat tanggap)  

Kemampuan karyawan untuk menyediakan jasa dengan 

cepat sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. 

Dimensi ini mencakup keinginan untuk membantu 

pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan 

tepat, selalu memperoleh definisi yang tepat dan segera 

mengenai pelanggan.  

3).  Assurance (Jaminan)  

Pengetahuan, kesopanan petugas serta sifatnya yang dapat 

dipercaya sehingga pelanggan merasa nyaman. Dimensi 

ini berupa kemampuan karyawan untuk menimbulkan 

keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah 

dikemukakan kepada konsumen.  

4).  Emphaty (Empati)  

Karyawan harus memberikan perhatian secara individual 

kepada konsumen dan mengerti kebutuhan konsumen, 

kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih peduli 

memberikan perhatian secara pribadi kepada langganan.  

5).  Tangible (Keberwujudan)  

Penampilan kualitas fisik, peralatan, personel, dan alat-alat 

komunikasi. 
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2.2.3 Konsep dan Definisi Kepuasan Nasabah 

Kotler (2000) menyatakan bahwa kepuasan adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari 

perbandingan kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu 

produk dan harapan-harapannya. Kepuasan pelanggan dapat 

memberikan beberapa manfaat antara lain, hubungan yang 

harmonis antara perusahaan dan konsumennya, memberikan 

dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas 

pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi berita yang 

disampaikan dari mulut ke mulut (word-of-mouth) yang 

menguntungkan bagi perusahaan. Penilaian kepuasan 

pelanggan mempunyai tiga bentuk yang berbeda, yaitu 

(Tjiptono, 2006): 

a. Positive disconfirmation, dimana kinerja lebih baik dari 

    harapan 

b. Simple confirmation, dimana kinerja sama dengan harapan 

c. Negative disconfirmation, dimana kinerja lebih buruk dari 

    harapan 

Dengan demikian, kepuasan pelanggan tidak berarti 

memberikan kepada pelanggan apa yang kita perkirakan 

disukai oleh pelanggan. 

 

2.2.4 Pengertian Bank 

Asal kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang 

berarti tempat penukaran uang. Kasmir (2002) berpendapat 

bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta 

memberikan jasa-jasa bank lainnya. 

Hasibuan (2005) menjelaskan bahwa bank adalah badan 

usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan 
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(financial assets) serta bermotif profit sosial atau bukan hanya 

untuk keuntungan saja. Bank adalah suatu industri yang 

bergerak di bidang kepercayaan yang dalam hal ini adalah 

sebagai media perantara keuangan yang memiliki dana dan 

yang membutuhkan dana.  

Undang‐Undang No. 10 Tahun 1998, Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank  adalah sebagai 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya yaitu menghimpun 

dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat 

dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu 

lintas pembayaran dan peredaran uang, dana dari pemerintah 

dapat diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh 

pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan yang 

berkaitan dengan pembiayaan proyek-proyek pemerintah, 

misalnya Proyek Inpres Desa Tertinggal (Kuncoro, 2002).  

Budisantoso (2006) secara lebih spesifik menjelaskan 

bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of 

development, dan agent of services. Dasar utama kegiatan 

perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal 

menghimpun dana maupun penyaluran dana. Pihak bank 

percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan 

pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman saat jatuh 

tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk 

mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat 

jatuh tempo. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor 

moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor 

tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. 

Kegiatan bank memungkinkan masyarakat melakukan 
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kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi 

barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-

distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya 

penggunaan uang yang tidak lain adalah untuk kegiatan 

pembangunan perekonomian suatu masyarakat. Jasa yang 

ditawarkan bank ini kaitannya dengan kegiatan perekonomian 

secara luas. Jasa dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan 

barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian 

tagihan.  

Berdasarkan jenis-jenisnya bank terdiri dari (Kasmir, 

2002):  

a. Bank Umum  

Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran.  

b. Bank Perkreditan Rakyat  

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima 

simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan 

dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

c. Bank Campuran  

Bank Campuran adalah Bank Umum yang didirikan bersama 

oleh satu atau lebih Bank umum yang berkedudukan di 

Indonesia dan didirikan WNI dan atau badan hukum 

Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh WNI dengan satu 

atau lebih Bank yang berkedudukan di luar negeri. 

 

2.2.5 Pengertian Kredit 

Kata dasar kredit berasal dari bahasa Latin credere yang 

berarti kepercayaan, atau credo yang berarti saya percaya. 

Firdaus dan Ariyanti (2009) menyatakan bahwa kredit 

merupakan suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang 

memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau 
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tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu 

perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan 

datang. Unsur-unsur yang terkandung  dalam pemberian kredit 

adalah (Abdulkadir dan Rilda, 2000): 

1). Kepercayaan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permohonan 

kredit yang akan diberikan itu dapat dikembalikan sesuai 

dengan persyaratan yang disepakati bersama. 

2). Agunan 

Setiap kredit yang akan diberikan selalu disertai barang 

yang berfungsi sebagai jaminan bahwa kredit yang akan 

diterima oleh calon debitur pasti akan dilunasi dan ini 

meningkatkan kepercayaan pihak bank. 

3). Jangka Waktu 

Pengembalian kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu 

yang layak, setelah jangka waktu  berakhir kredit dilunasi. 

4). Risiko 

Jangka waktu pengembalian kredit mengandung risiko 

terhalang, atau terlambat, atau macetnya pelunasan kredit, 

baik disengaja atau tidak sengaja, risiko ini menjadi beban 

bank. 

5). Bunga  

Setiap pemberian kredit selalu disertai imbalan jasa berupa 

bunga yang wajib dibayar oleh  calon debitur, dan ini 

merupakan keuntungan yang diterima oleh Bank. 

6). Kesepakatan 

Semua persyaratan pemberian kredit dan prosedur 

pengembalian kredit serta akibat hukumnya adalah hasil 

kesepakatan dan dituangkan dalam akta perjanjian yang 

disebut kontrak kredit. 
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Undang – undang  no. 10/1998 (pasal 21 ayat 11) 

menjelaskan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan  berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang 

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. Berdasarkan pasal terdapat beberapa unsur perjanjian 

kredit yaitu : 

a. Penyediaan uang atau tagihan. 

b. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara Bank dengan pihak lain. 

c. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya dalam jangka waktru tertentu. 

d. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga. 

 

2.2.5.1 Tujuan dan Fungsi Kredit 

Tujuan dari kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan 

yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu 

meningkat. Sedangkan kemampuan manusia mempunyai suatu 

batasan tertentu, memaksakan seseorang untuk berusaha 

memperoleh bantuan permodalan untuk pemenuhan hasrat dan 

cita-citanya guna peningkatan usaha dan peningkatan daya 

guna sesuatu barang/jasa. Fungsi kredit secara umum ialah 

pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (to 

serve the society) dalam rangka mendorong dan melancarkan 

perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang 

kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikan taraf 

hidup rakyat banyak. 

Firdaus dan Ariyanti (2009: menjabarkan lebih rinci 

fungsi-fungsi kredit sebagai berikut : 
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a. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang 

dan jasa-jasa apabila suatu saat belum tersedia uang sebagai 

alat pembayaran, maka dengan adanya kredit, lalulintas 

pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung. 

b. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle 

Terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang 

berlebihan (Y>E) dan golongan yang kekurangan (Y<E), 

maka dari golongan yang berlebihan ini akan terkumpul 

sejumlah dana yang tidak digunakan (idle). Dana idle 

tersebut dipindahkan atau lebih tepatnya dipinjamkan 

kepada golongan yang kekurangan, maka akan berubah 

menjadi dana efektif. 

c. Kredit sebagai alat pengendalian harga Perluasan jumlah 

uang yang beredar pada masyarakat dengan jalan 

mempermudah dan mempermurah pemberian kredit 

perbankan kepada masyarakat. 

d. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/ 

faedah/ kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. 

Bantuan permodalan yang berupa kredit, maka seorang 

pengusaha baik industriawan, petani dan lain sebagainya 

bisa memproduksi atau meningkatkan produksi dari 

potensi-poensi yang dimilikinya. 

 

2.2.5.2 Prinsip Pemberian Kredit 

Menurut Abdulkadir dan Rilda (2000), apabila bank 

menerima permohonan kredit dari nasabah, Bank perlu 

melakukan analisis kredit terlebih dahulu. Analisis kredit 

meliputi: 

a. Latar belakang nasabah atau perusahaan nasabah; 

b. Prospek usaha yang akan dibiayai; 

c. Jaminan yang diberikan; 
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d. Hal-hal lain yang ditentukan oleh bank. 

Bank memberikan pertimbangan dengan hati-hati atas 

dasar analisis kredit terhadap permohonan nasabah yang layak 

untuk dikabulkan. Menurut Triwahyuniati (2008), Ada 

beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering 

dilakukan yaitu dengan analisis 5C, yang terdiri atas: 

1) Character, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini 

adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan 

keyakinan kepada bank, bahwa sifat atau watak dari orang-

orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat 

dipercaya. 

2) Capacity (capability), untuk melihat kemampuan calon 

nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan 

kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari 

laba. 

3) Capital, dimana untuk mengetahui sumber-sumber 

pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang 

akan dibiayai oleh bank. 

4) Collateral, merupakam jaminan yang diberikan calon 

nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan 

hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. 

5) Condition, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi 

ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang 

sesuai sektor masing-masing, sedangkan 

Prinsip-prinsip pemberian jaminan kredit mengandung 

unsur 5P, yaitu:  

a). People (Perorangan/lembaga)  

Penilaian terhadap calon debitur, dalam hal ini adalah mitra 

usahanya, orang atau lembaga yang mem-backup debitur, 

customers, dan suppliers, yang sangat penting dalam 

menunjang kegiatan usaha calon debitur. 
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b) Purpose (Permohonan) 

Penilaian terhadap maksud permohonan kredit dari calon 

debitur agar penggunaan jumlah/jenis kredit tersebut 

terarah, aman dan produktif serta membawa manfaat bagi 

debitur, Bank, dan masyarakat. 

c) Payment (Pelunasan/pembayaran) 

Penilaian terhadap sumber-sumber pelunasan primer dan 

sekunder yang berkaitan dengan cashflow perusahaan dan 

variable yang mempengaruhinya. 

d) Protection (Perlindungan) 

Bilamana usaha debitur mengalami kegagalan, Bank harus 

sudah terlindungi dengan baik dari kesulitan penyelesaian 

kreditnya, dan Bank harus mempunyai alternative 

penyelesaian dengan agunan yang dikuasai dan pengikatan 

yuridis sesuai ketentuan berlaku. 

e) Perspective (Pandangan) 

Posisi usaha debitur pada waktu yang akan datang mampu 

mengikuti kondisi ekonomi dan keuangan.   

 

2.2.6 Usaha Peternakan 

Prasetio (2011) menjelaskan bahwa usaha peternakan 

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan 

atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan 

ternak (ternak bibit atau potong), telor, susu serta usaha 

menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, 

mengedarkan dan memasarkannya. Perusahaan di bidang 

peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur 

dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu 

tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan 

pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana 

produksi peternakan. Peternakan rakyat adalah usaha 
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peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan 

yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak. 

Menurut Prakosa (2000), ciri usaha peternakan rakyat ini 

antar lain: skala usaha kecil, motif produksi rumah tangga, 

dilakukan sebagai usaha sampingan, menggunakan teknologi 

sederhana sehingga produktivitasnya rendah dan mutu produk 

yang dihasilkan bervariasi serta bersifat padat karya dengan 

basis pengorganisasian kekeluargaan. 

Sudaryanto (2000) menjelaskan bahwa usaha peternakan 

merupakan kegiatan andalan di negera berkembang terutama 

Negara agraris yang sangat potensial untuk dikembangkan 

baik pada masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan (rural) 

maupun pinggir kota (sub urban), sedangkan ntuk usaha 

peternakan yang baik, peternak dituntut 2 syarat pokok yaitu: 

1).  Menguasai breeding (memilih bibit yang unggul), feeding 

(cara memberi makanan yang baik), manajemen (cara 

memelihara yang baik), pencegahan dan pemberantasan 

penyakit. 

2). Memiliki jiwa peternak. Seorang peternak dikatakan 

mempunyai jiwa peternak apabila ia telah mampu bertindak 

dalam usahanya secara tekun, disiplin dan tidak pernah 

putus asa didalam menghadapi kesulitan apapun.  

Peranan ternakan dapat bersifat langsung dan tidak 

langsung terhadap pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. 

Peningkatan produksi peternakan secara langsung akan 

berpengaruh terhadap pendapatan peternak baik dalam bentuk 

usaha sampingan maupun sebagai usaha pokoknya, sedangkan 

perananan tidak langsung yaitu seperti menggerakkan kegiatan 

perekonomian sektor peternakan karena output (faktor 

produksi) dari sektor tersebut merupakan input bagi 

peternakan seperti pakan atau penyediaan bahan baku bagi 
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sektor industri yaitu industri pengolahan sapronak sebagai 

pemakai produk sektor industri lainnya seperti: industri bibit 

ternak, pakan, obat-obatan (Prasetio, 2011). 

Usaha Peternakan dibedakan dalam empat tipologi, yaitu 

(Prakosa, 2000): 

1) Usaha sambilan (subsisten) yaitu usaha peternakan rakyat 

yang pendapatannya dari sub-sektor peternakan kurang dari 

30%. 

2) Cabang usaha (mixed farming) yaitu usaha peternakan 

rakyat yang pendapatannya dari sub-sektor peternakan 

antara 30-70%. 

3) Usaha pokok (semi commercial) yaitu usaha peternakan 

rakyat atau usaha peternakan yang pendapatannya dari sub-

sektor peternakan antar 70-100 %. 

4) Industri peternakan (specialized farming) yaitu usaha 

peternakan yang dalam mengusahakan komoditi hasil 

ternak sudah dikelola secara mendasar dan pendapatannya 

100% dari sub-sektor peternakan. 
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