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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Usaha Mikro 

Pengertian usaha kecil di Indonesia masih sangat beragam, sebelum 

dikeluarkannya UU No9/1995 setidaknya terdapat lima instansi yang 

merumuskan usaha kecil dengan caranya masing-masing, kelima Instansi 

tersebut adalah Biro pusat statistik (BPS), Departemen Perindustrian, Bank 

Indonesia, Departemen Perdagangan dan Kamar dagang dan Industri.  

Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia misalnya,mendefinisikan 

usaha kecil berdasarkan nilai assetnya. Menurut kedua instansi ini yang 

dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang assetnya (tidak termasuk tanah 

dan bangunan) bernilai kurang dari Rp 600 juta. Departemen perdagangan 

membatasi usaha kecil berdasarkan modal kerjanya, yakni usaha (dagang) yang 

modal kerjanya bernilai kurang dari Rp 25 juta.  

Sedangkan Kadin terlebih dahulu membedakan usaha kecil menjadi dua 

kelompok. Kelompok pertama adalah yang bergerak dalam bidang perdagangan, 

pertanian dan industri. Kelompok kedua adalah yang bergerak dalam bidang 

konstruksi. Menurut Kadin yang dimaskud dengan usaha kecil untuk kelompok 

pertama adalah yang memiliki modal kerja kurang dari Rp 150 juta dan memiliki 

nilai usaha kurang dari Rp 600 juta. Adapun untuk kelompok kedua yang 

dimaksud dengan usaha kecil adalah yang memiliki modal kerja kurang dari Rp 

250 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp 1 milyar. 

Berbeda dari keempat instansi tersebut BPS mengemukakannya untuk 

usaha kecil sektor industri. Menurut BPS yang dimaksud dengan industri kecil 

adalah usaha industri yang melibatkan tenaga kerja antara lima sampai 19 orang. 

 

12 



13 

 

Sedangkan yang dimaksud dengan industri rumah tangga adalah usaha industry 

yang memperkerjakan kurang dari lima orang.(Baswir,1998) 

Berdasarkan kelima batasan tersebut dapat kita katakan betapa sangat 

beragamnya pengertian usaha kecil yang berlaku di Indonesia. Tetapi diluar 

kelima pengertian tersebut pemerintah telah menetapkannya dalam rumusan 

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 . Menurut UU ini 

yang dimaksud dengan usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dibedakan 

menjadi tiga kelompok, diantaranya: 

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah). 

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah). 

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 
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Dari definisi-definisi tersebut dapat digambarkan bahwa UKM bisa 

menjadi sebuah lokomotif penting dalam pertumbuhan ekonomi bangsa, menurut 

(Tambunan,2009) UMKM sangat penting karena karakteristik-karekteristik utama 

mereka yang berbeda dengan usaha besar, diantaranya: 

1. Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah usaha besar) 

terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil. Dan hal ini juga 

didasarkan pada karakter usaha mikro dan usaha kecil yang tersebar 

diseluruh pelosok pedesaan termasuk diwilayahwilayah yang relatif terisolasi. 

2. Karena sangat padat karya,berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan 

kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat 

dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional 

untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, 

terutama bagi masyarakat miskin. 

3. Kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok UMKM pada umumnya dari 

berbasis pertanian. Oleh karena itu upaya-upaya pemerintah mendukung 

UMKM sekaligus juga merupakan cara tak langsung, tetapi efektif untuk 

mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi disektor pertanian. 

4. UMKM memakai teknologi-teknologi yang lebih “cocok” terhadap proporsi-

proporsi dari faktor-faktor produksi dan kondisi lokal yang ada di negara 

sangat berkembang, yakni sumber daya alam (SDA) dan tenaga kerja 

berpendidikan rendah yang berlimpah. 

5. Banyak UMKM bisa tumbuh pesat. Bahkan, banyak UMKM bisa bertahan 

pada saat ekonomi Indonesia dilanda suatu krisis besar pada tahun 

1997/1998. 

6. Walaupun pada umumnya masyarakat pedesaan miskin, banyak bukti yang 

menunjukkan bahwa orang-orang desa yang miskin bisa menabung dan 

mereka mau mengambil risiko dengan melakukan investasi. Dalam hal 
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ini,UMKM bisa menjadi suatu titik permulaan bagi mobilisasi 

tabungan/investasi di perdesaan dan disisi lain bisa meningkatkan 

kemampuan berwirausaha dari orang-orang desa. 

7. Kelompok usaha ini dapat memainkan suatu peran penting lainnya, yaitu 

sebagai suatu alat untuk mengalokasikan tabungan-tabungan perdesaan, yang 

kalau tidak akan digunakan untuk maksud-maksud yang tidak produktif. 

8. Walaupun banyak barang yang diproduksi oleh UMKM juga untuk masyarakat 

kelas menegah dan atas, tetapi terbukti secara umum bahwa pasar utama bagi 

UMKM adalah untuk barang-barang konsumsi sederhana dengan harga relatif 

murah seperti pakaian jadi,mebel dari kayu,alas kaki dan lainnya yang memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dari masyarakat miskin atau berpendapatan rendah. 

 Oleh karena itu dengan menyadari betapa pentingnya UMKM secara 

potensial seperti yang diuraikan diatas tersebut tidak heran kenapa pemerintah-

pemerintah dihampir semua negara berkembang termasuk Indonesia sudah 

sejak lama mempunyai berbagai macam program, dengan skim-skim kredit 

bersubsidi sebagai komponen terpenting untuk mendukung perkembangan dan 

pertumbuhan UMKM. Tidak hanya itu, lembaga-lembaga internasional pun 

seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia. (ADB) dan Organisasi Dunia 

untuk industri dan pembangunan dan banyak negara donor lewat kerja sama-

kerja sama bilateral juga sangat aktif selama ini dalam upaya pengembangan 

UMKM di negara sangat berkembang. 

 
2.2 Bank sebagai lembaga intermediasi 

Berdasarkan Undang–Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang No.10 tahun 1998 tentang 

Perbankan pasal 3 dinyatakan bahwa: 

“ Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 
penyalur dana masyarakat.” 
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Fungsi yang demikian didalam dunia perbankan dikenal sebagai lembaga 

intermediasi, atau juga disebut lembaga “financiel intermediary” yang 

menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana (penyimpan) kepada 

masyarakat yang kekurangan dana (peminjam). Bank merupakan lembaga 

kepercayaan yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan dan mengelola 

dananya, sehingga setiap rupiah yang disimpan masyarakat harus mampu 

dikembalikan, setiap masyarakat memerlukannya ditambah dengan bunga 

sesuai yang diperjanjikan. Disisi lain bank harus meyakini bahwa setiap rupiah 

yang dipinjamkan dapat diterima kembali sesuai dengan waktu yang disepakati 

ditambah dengan bunga sesuai yang diperjanjikan. 

 

2.3 Pemahaman Tentang Kredit 

Kata kredit berasal dari bahasa latin credere yang berarti percaya atau to 

believe atau to trust sehingga yang dimaksud kredit berarti memberikan nilai 

ekonomi kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan, 

Sedangkan menurut Undang–Undang No. 10 tahun 1998 pengertian kredit 

adalah: 

“Penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu 
berdasarkan perjanjian pinjam–meminjam (perjanjian kredit) dan 
kewajiban peminjam (debitur) untuk melunasi pinjamannya setelah jangka 
waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga, imbalan atau 
pembagian hasil keuntungan“. 

 
Sehingga dari pengertian tersebut terkandung unsur-unsur yaitu: 

1. Waktu yang menyatakan bahwa terdapat jarak antara saat persetujuan         

pemberian kredit sampai kredit tersebut lunas. 

2. Kepercayaan yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur 

kepada debitur yang akan mengembalikan sesuai kesepakatan yang 

disetujui oleh kedua belah pihak. 
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3. Adanya penyerahan bahwa pihak kreditur menyerahkan kepada debitur     

sejumlah nilai ekonomi yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo. 

4. Adanya risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan adanya jarak 

waktu antara saat memberikan dan pelunasan. 

5. Adanya perjanjian antara kreditur dan debitur. 

6. Prestasi, berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dan 

debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula 

akan terjadi suatu prestasi dan kontraprestasi 

 

2.4.  Kredit Bisnis Ritel 

Bisnis Ritel adalah  penjualan barang atau jasa kepada pengguna akhir 

atau end user dimana perintel membeli barang langsung kepada produsen atau 

grosir dan menjual dengan harga pasar demi mendapatkan keuntungan 

maksimal.  Ritel bukan sekedar aktivitas menjual barang saja. Namun lebih luas 

lagi bahwa ritel adalah sebuah rangkaian kegiatan dalam proses transfer barang 

dan jasa, dari pihak penjual kepada konsumen. 

Saat ini ada dua jenis bisnis ritel yang sedang berkembang pesat. 

Peluang yang dimanfaatkan dari kedua jenis ritel ini adalah melalui 

perkembangan teknologi informasi, serta dengan memanfaatkan momentum 

perdagangan bebas. 

Kedua jenis ritel tersebut adalah: 

1. E–Commerce 

Ritel jenis ini melakukan transaksi perdagangan dengan 

memanfaatkan teknologi internet. Pada sistem ini, antara penjual dan 

pembeli tidak pernah bertemu secara langsung serta tidak dibatasi oleh 

ruang dan waktu. Proses transaksi barang pun dilakukan melalui 

transaksi jarak jauh dengan bantuan sebuah payment gateway. 
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2. Mini Ritel 

Mini ritel ini sebenarnya merupakan terusan dari perusahaan ritel 

besar yang mengembangkan strategi untuk masuk ke daerah-daerah 

yang lebih kecil. Hal ini karena dalam peraturan undang-undang diatur 

bahwa perusahaan ritel besar dilarang untuk beroperasi di daerah seperti 

kecamatan atau pedesaan. Membuka mini ritel ini untuk menyiasati 

aturan. Caranya dengan membuka gerai seukuran toko kelontong namun 

dengan sistem dan standar sebagaimana perusahaan induknya. 

Sistem ini pun banyak ditawarkan dengan konsep waralaba. 

Sehingga masyarakat umum memiliki kesempatan untuk membuka usaha 

ritel tersebut di wilayah yang diinginkan selama memiliki modal usaha. 

Termasuk dengan membuka usaha yang berdekatan dengan pasar 

tradisional atau juga wilayah pemukiman. 

Kredit Ritel adalah kedit yang pelayanannya dilakukan melalui prakarsa 

oleh kancapem, kanca atau kanwil yang dapat diputus tingkat kancapem, kanca 

atau kanwil. Besar kredit yang ditangani adalah sampai dengan 5 milyar (BRI 

2004:63). 

Adapun menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel (PPK BISNIS 

RITEL BRI) 2001 mendefinisikan Kredit Ritel adalah kredit dengan total exposure 

(individual maupun group) sampai dengan Rp. 5 Milyar baik direct maupun 

contingent untuk kegiatan usaha yang produktif atau konsumtif, kecuali kredit 

program, kupedes dan kredit yang disalurkan oleh unit kerja BRI di luar negeri. 

Sasaran Kredit ritel adalah mengembangkan portofolio kredit ritel yang 

sehat dan menguntungkan melalui pemberian kredit yang memperhatikan asas 

kehati-hatian dengan memfokuskan pada segmen pasar ritel, serta memberikan 

pelayanan produk yang sesuai dengan kebutuhan peminjam atau calon 

peminjam. 
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2.5  Kredit Modal Kerja–KMK 

Berdasarkan buku pedoman KMK BRI KCP sebagai berikut: 

 “KMK adalah Fasilitas kredit untuk membiayai operasional usaha 
termasuk kebutuhan untuk pengadaan bahan baku, proses produksi, 
piutang dan persediaan” 
 

Umum disini diartikan sebagai kredit dapat diberikan kepada semua warga 

negara Indonesia tanpa memperhatikan golongan, aliran politik, dan 

agama/kepercayaan, strata sosial maupun suku sepanjang memenuhi syarat-

syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk diberi KMK. 

Individual, artinya pemberian KMK dilakukan dengan melalui pendekatan 

secara individual dan kasus per kasus, bukan berbentuk paket (massal). 

Selektif, artinya pemberian KMK dilaksanakan secara selektip kepada 

nasabah yang usahanya dinilai layak, dan putusan kredit harus sesuai dengan 

pertimbangan 

bank tehnis. 

Berbunga wajar, artinya bunga kredit ditetapkan secara wajar hingga 

dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkan dan menghasilkan untung yang 

cukup memadai bagi BRI. 

2.5.1. Sasaran dan Jenis–Jenis KMK  

Sasaran KMK ditujukan pada pengusaha yang bergerak dalam berbagai 

sektor ekonomi seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa lainnya. 

serta ditujukan kepada pegawai berpenghasilan tetap. Ditinjau dari tujuan 

penggunaannya, Bisnis Ritel dapat dibagi dalam dua jenis yaitu Kredit Modal 

Kerja dan Kredit Investasi, fasilitas Kredit modal kerja diberikan kepada nasabah 

sebagai tambahan modal kerja usaha (untuk pengusaha) atau untuk keperluan 

konsumsi bagi pegawai, Kredit Investasi diberikan kepada nasabah untuk 

pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana/ peralatan produksi (bagi 
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pengusaha) dan pembelian/pembangunan rumah atau perlatan kerja (bagi 

pegawai). 

2.5.2. Kewenangan memutus kredit  

Bagi BRI KCP berlaku ketentuan sebagai berikut: 

Nasabah baru dan lama, Pincapem (Pemimpin Kantor Cabang 

Pembantu) mempunyai PDWK (Putusan Delegasi Wewenang Kredit) sampai 

dengan Rp. 500.000.000,- , Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) sampai 

dengan Rp. 1.000.000.000,- , Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- diputus oleh 

Manager Bisnis Miktro (MBM) atau Pinca (Pemimpin Cabang). 

Ketentuan tersebut berlaku bagi BRI KCP dengan NPL (Non Performance 

Loan) masing–masing BRI KCP. 

1. NPL > 5% , harus ada ijin prinsip dari Kanwil dan PDWK (Putusan 

Delegasi Wewenang kredit) dari Pincapem (Pemimpin Kantor Cabang 

Pembantu) tidak berlaku. 

2. Putusan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan 

1 tingkat lebih tinggi. 

3. Untuk kredit lebih dari 100 juta rupiah sd. 2 miliyar rupiah kewenangan 

memutus kredit sbb: 

Tabel 2.1 Kewenangan Memutus Kredit 

NPL BRI KCP Putusan Delegasi Wewenang Kredit 

< 2,75% 
≥ 2,75% sd 3% 
> 3% sd. 5% 
5% 

Pemimpin Cabang/Manager Bisnis Mikro 
/Asisten Manager Bisnis Mikro /Pincapem. 
Pemimpin Cabang/Manager Bisnis Mikro. 
Pemimpin Cabang 
Pemimpin Cabang, dengan ijin prinsip dari 
Kantor Wilayah (Kanwil) 

 Sumber : Buku Pedoman BRI KCP Sukun 
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2.5.3. Proses dan prosedur pemberian KMK  

Berdasarkan permintaan dari calon debitur untuk mendapatkan KMK, BRI 

KCP mencatat dan melakukan analisa atas permintaan tersebut. Petugas BRI 

(AO) melakukan analisa berdasarkan 5 of credit yaitu Character, Capacity, 

Capital, Condition dan Collateral. 

Character adalah keadaan watak dan sifat dari calon peminjam baik 

dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian character 

merupakan penilian terhadap kejujuran, ketulusan, ketajaman berfikir, logis , 

kepatuhan akan janji, kesehatan, kebiasaan, berani dengan /tanpa perhitungan 

risiko, suka/ tidak suka berjudi, kecakapan dalam mengelola usaha dan kemauan 

untuk membayar kembali hutang-hutangnya. 

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah untuk 

membuat rencana dan mewujudkan rencana itu menjadi kenyataan, termasuk 

dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan , 

penelitian berkisar antara lain kemampuan dalam bidang manajemen, keuangan, 

pemasaran, tehnis. 

Capital (modal) adalah dana yang dimiliki calon nasabah untuk 

menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya, tujuan penilaian untuk 

mengetahui permodalan, sumber-sumber dana/ modal dan penggunaannya . 

Condition adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang dapat 

mempengaruhi maju mundurnya usaha calon peminjam, penilaian untuk 

mengetahui sampai sejauh mana kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap 

kegiatan usaha calon peminjam dan bagaimana calon peminjam tersebut 

mengatasinya atau mengantisipasinya sehingga usahanya tetap hidup dan 

berkembang. 

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan calon nasabah 

sebagai jaminan terhadap KMK yang akan diterimanya, tujuan penilaian adalah 
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untuk mengetahui sampai sejauh mana risiko tidak terpenenuhinya kewajiban 

finansiil kepada BRI KCP yang dapat tertutup oleh nilai barang jaminan yang 

diserahkan calon peminjam, penilaian terhadap barang jaminan meliputi jenis 

atau macam barang, nilai barang, lokasinya, bukti pemilikannya atau status 

hukumnya. Jaminan dapat berupa jaminan kebendaan seperti tanah dan 

bangunan atau benda bergerak seperti tanda bukti kepemilikan kendaraan 

bermotor dan sebagainya, nilai jaminan dapat menutup pokok dan bunga 

pinjaman. 

KMK mempunyai karakteristik untuk pengusaha mikro: 

1. Sederhana dalam sisdur, persyaratan kredit, dan analisa kreditnya, 

sehingga kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada nasabah dapat 

diciptakan. 

2. Adanya insentip (IPTW –insentip pembayaran tepat waktu) yaitu 

pengembalian bunga terhadap nasabah yang disiplin dalam membayar 

kewajibannya. 

3. Adanya asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam, sehingga apabila 

debitur KMK meninggal dunia maka kewajibannya menjadi lunas. 

4. Rekomendasi dalam pemberian kredit selanjutnya yakni sesuai dengan 

perkembangan usaha debitur dan bahkan dapat untuk mengakses skim 

kredit lainnya di BRI. 

 

2.6  Perilaku Penyaluran Kredit Perbankan  

Warjiyo (2004 : 83) menyebutkan bahwa perilaku perbankan dalam 

penawaran kredit atau penyaluran kredit selain dipengaruhi oleh dana yang 

tersedia yang bersumber dari DPK (Dana Pihak Ketiga), juga dipengaruhi oleh 

persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri 

seperti permodalan atau CAR (Capital Adequacy Ratio), jumlah kredit macet atau 
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NPL (Non Performing Loan), dan LDR (Loan to Deposit Ratio) yang merupakan 

perbandingan antara kredit yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga. Selain 

itu ada indikator lain yang juga berpengaruh terhadap keputusan bank untuk 

menyalurkan kredit kepada debitur, yakni faktor rentabilitas atau tingkat 

keuntungan yang tercermin dalam Return on Asset (ROA). 

a.  Dana Pihak Ketiga / DPK  

Dana-dana yang dipercayakan untuk disimpan di bank dapat dibagi dalam 

berbagai bentuk, antara lain (Dendawijaya, 2001 : 49-51) :  

1) Giro adalah simpanan pihak ketiga (atas nama perorangan atau 

perusahaan berbadan hukum) kepada bank yang dipercayakan untuk dibukukan 

dalam rekening koran. Simpanan pihak ketiga tersebut ditatausahakan oleh bank 

dalam rekening giro (current account). Hal ini lazim disebut pemegang rekening 

nasabah atau pemegang giro. Penerima simpanan baki (instrument) berupa cek 

(cheque), surat giro bilyet, kartu ATM, atau perintah tertulis kepada bank untuk 

pemindahanbukuan.  

Simpanan giro ini setiap saat dapat diambil atau ditambah. Hal ini 

mengakibatkan rekening giro berubah-berubah, karena seringnya penyetoran 

dan penarikan uang pemilik giro.  

2) Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya 

dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai perjanjian antara deposan 

(nasabah) dan bank yang bersangkutan. Di Indonesia deposito lazim berjangka 

tiga, enam, sampai dua belas bulan, dan maksimal dua tahun. Bila waktu yang 

ditentukan telah habis, deposan berhak menarik deposito berjangka tersebut dan 

memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan.  

3) Tabungan adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang ditentukan 

antara bank dan nasabah.  
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b.  Capital Adequacy Ratio / CAR  

Semua bank diwajibkan memenuhi tingkat kecukupan pemenuhan modal 

(Capital Adequacy Ratio – CAR) yang memadai untuk menjaga likuiditasnya. 

Bank juga tidak bisa semaunya mengucurkan kredit, apalagi terhadap institusi 

atau individu yang memiliki afiliasi dengan bank yang bersangkutan. Untuk 

menghitung CAR ini, sebelumnya dihitung terlebih dahulu Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR). Rumus yang digunakan adalah (Rivai, 2007 : 712) : 

CAR =                      Modal   X  100% 

   Aktiva Tertimbang Menurut Resiko 

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank yang dinyatakantermasuk 

sebagai bank yang sehat harus memiliki CAR minimal 8 % (Rivai, 2007 : 713).  

c.  Return On Asset /ROA  

ROA menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume 

penjualan. Ukuran atau rumus yang digunakan adalah : rasio perbandingan 

antara laba setelah pajak dengan total asset. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara 

keseluruhan. Rasio ini dirumuskan dengan (Meydianawathi, 2007 : 138) : 

Return on Total Assets =   Laba Setelah Pajak    x  100% 

           Total Aktiva 

Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank 

tersebut dari sisi penggunaan aset. (Rivai, 2007 : 720-721). 

d.  Non Performing Loan /NPL  

NPL adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada 

bank dengan kata lain NPL merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut 

atau rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang 

disalurkan. Bank Indonesia menetapkan tingkat NPL gross maksimal 5% sebagai 
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angka toleransi bagi kesehatan suatu bank. Suatu kredit dikatakan bermasalah 

atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas adalah keadaan 

pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat 

kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Kemudian kredit yang 

dikatakan sebagai ke dalam Non Performing Loan yaitu kredit / pembiayaannya 

yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Kajian 

Ekonomi Regional Prov. Riau BI, 2008). 

 

2.7 Analisis Kredit 

Pemberian kredit kepada konsumen atau calon nasabah atau calon 

debitur harus dengan melewati prosedur pengajuan kredit dan melalui proses 

analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan. Penilaian kredit ini harus 

dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.  

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bahwa bank si nasabah 

benar-benar dapat dipercaya maka, bank terlebih dahulu mengadakan analisis 

kredit. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan 

benar-benar aman.  

Definisi analisis kredit menurut Dendawijaya (2005:88) menyatakan 

sebagai berikut:   

Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses 
yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai 
suatu permohonan kredit yang diajukan calon debitur 
kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada 
pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan 
kredit bank cukup layak (feasible).  

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa penilaian 

kredit atau analisis kredit merupakan kegiatan awal untuk pemberian kredit agar 

pemberian kredit ini lebih terarah, aman dan memberi keyakinan pada bank.  
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Agar tujuan analisis kredit ini tercapai, perlu persiapan analisis berupa 

pengumpulan informasi atau data sebagai bahan masukan analisis dengan 

menggunakan teknik-teknik penganalisaan yang mencakup baik analisis 

kuantitatif maupun kualitatif. Bahan analisis tersebut haruslah dapat dipercaya 

sehingga akan memberikan output yang lebih akurat pula. Selain itu, tenaga 

analisis haruslah yang memiliki ketrampilan dan berpengalaman di bidang ini 

secara teknis dan teoritis. 

 

2. 8. Penawaran kredit  

Penawaran menurut Sukirno (2006:110) merupakan keinginan para 

penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga yang 

ditentukan oleh faktor harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya produksi, 

tujuan operasi perusahaan dan tingkat teknologi yang digunakan. Oleh sebab itu 

teori penawaran menumpuhkan perhatiannya kepada hubungan diantara tingkat 

harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan hukum penawaran 

pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga sesuatu barang, semakin 

banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan, sebaliknya makin rendah harga 

sesuatu barang semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. 

Aplikasi hukum penawaran terhadap perkreditan perbankan dimana 

tingkat suku bunga kredit yang rendah menunjukkan meningkatnya kondisi 

perekonomian perbankan sehingga kredit yang akan ditawarkan ke masyarakat 

semakin banyak. Sebaliknya tingkat suku bunga kredit yang tinggi menunjukan 

menurunya kondisi perekonomian perbankan sehingga sedikit kredit yang 

ditawarkan. 

Sedangkan kredit itu sendiri dalam Manurung-Manurung (2009:365) 

merupakan pinjaman yang diberikan pada individu atau prusahaan dengan 

spesifikasi waktu dan pembayaran tertentu. Pinjaman atau kredit perbankan 
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merupakan sumber pendapatan bank dan sumber pendanaan investasi 

prusahaan. Pinjaman atau kredit bank merupakan kwajiban pada neraca 

perusahaan. 

Kelangkaan likuiditas dan resiko kegagalan peminjam mengakibatkan 

bank membebankan bunga lebih tinggi pada peminjam. Sementara itu pihak-

pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman 

atau kredit kepada bank. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi, kredit 

modal kerja, dan kredit konsumsi. Terhadap banyak faktor yang mempengaruhi 

keputusan bank umum untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. 

Menurut McEachern (2000:244), bank memegang peranan sebagai 

perantara keuangan atau financial intermediasy dalam pasar dana pinjaman atau 

pasar yang mungkinkan pertemuan penabung (pemilik dana) dan peminjam 

(peminta dana) untuk menentukan tingkat bunga pasar. Sedangkan hubungan 

antara tingkat bunga pasar dan kuantitas dana pinjaman yang ditawarkan dalam 

perekonomian merupakan penawaran dana pinjaman. Kurva penawaran dana 

pinjaman mencerminkan hubungan positif antara tingkat bunga pasar dan 

kuantitas tabungan, hal lain konstan, seperti dicerminkan oleh kurva penawaran 

yang biasannya mempunyai kemiringan positif. 

Gambar 2.2  Kurva Penawaran Dana Pinjaman (kredit) 

Tingkat Suku bunga (persen)                    

               S   

           9 

           8   

 
 

                                         

   
                       
                      
Sumber :  Sadono Sukirno (2000)  
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Dana pinjaman pertahun 
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Sedangkan elastisitas penawaran kredit merupakan pengukur kepekaan 

produsen terhadap perubahan harga. Secara sederhana elastisitas harga dari 

penawaran sama dengan persentase perubahan jumlah ditawarkan dibagi 

dengan presentase perubahan harga. Mengingat kenaikan harga biasanya 

mengakibatkan kenaikan jumlah yang ditawarkan, maka presentase perubahan 

kuantintas dan persentase perubahan harga bergerak dalam arah yang sama 

sehingga elastisitas harga dari penawaran biasanya positif. Jika elastisitas 

penawaran kurang dari 1,0, maka penawarannya inelastis, jika sama dengan 1,0, 

maka penawarannya unit-elastis, dan jika lebih besar 1,0, maka penawarannya 

elastis. 

Manurung dan Manurung (2009:187) juga menjelaskan bahwa 

penawaran kredit dalam bentuk uang dapat dikendalikan oleh otoritas moneter 

walapun penawaran uang secara riil juga ditentukan oleh bank-bank komersial. 

Peningkatan penawaran uang oleh bank sentral cenderung menurunkan tingkat 

bunga, sebaliknya penurunan penawaran uang oleh bank sentral cenderung 

meningkatkan tingkat bunga. Penawaran uang merupakan otoritas moneter, akan 

tetapi otoritas moneter tidak akan mampu mengendalikan penawaran uang 

secara total. Perilaku bank-bank komersial dalam mengelola aset dan 

kewajiabannya turut mempengaruhi penawaran uang. Permasalahan adalah 

instrument mana yang paling efektif dalam pengendalian penawaran uang, 

apakah instrument uang dalam arti luas atau instrument tingkat bunga. Sehingga 

didapat konsep modal dasar penawaran uang di Indonesia, yaitu: 

M = C +D 

Dimana, Jumlah stok uang oleh bank sentral (M) merupakan penjumlahan 

mata uang (C) dengan deposito giro bank-bank komersial (D). 

  Menurut Milton Friedmen dalam Manurung dan manurung (2009:190) ada 

empat efek peningkatan penawaran uang, dimana peningkatan penawaran uang 
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tidak selalu berhasil menurunkan tingkat bunga. Pertama, efek pendapatan dari 

peningkatan penawaran uang adalah peningkatan pendapatan agregat dan 

kekayaan agregat. Menurut teori prefensi likuiditas (liqudity preference theory) 

dan teori dana pinjaman (loandable fund theory) peningkatan pendapatan dan 

kekayaan akan menaikkan tingkat bunga. Oleh sebab itu, efek pendapatan akibat 

peningkatan penawaran uang adalah kenaikan tingkat bunga. dan inflasi akan 

menaikan tingkat bunga. Kedua, efek tingkat harga akibat peningkatan 

penawaran uang adalah peningkatan kegiatan ekonomi. Menurut teori prefensi 

likuiditas, kenaikan tingkat harga atau inflasi akan menaikan tingkat bunga. 

Ketiga, efek ekspektasi inflasi dari peningkatan penawaran uang adalah 

peningkatan ekspektasi tingkat bunga akibat peningkatan ekspektasi tingkat 

inflasi. Keempat, efek likuiditas dari peningkatan penawaran uang adalah 

penurunan tingkat bunga. Keadaan riil yang mungkin terjadi dari peningkatan 

penawaran uang terhadap tingkat bunga adalah tidak menjaminpenurunan 

tingkat bunga. Tingkat bunga akan turun jika efek likuiditas peningkatan 

penawaran uang lebih besar dari jumlah efek pendapatan, efek tingkat harga, 

dan efek ekspektasi inflasi. Sebaliknya, tingkat bunga akan naik jika efek 

likuiditas peningkatan penawaran uang lebih kecil dari jumlah efek pendapatan, 

efek tingkat harga dan efek ekspektasi inflasi.   

Model penawaran kredit bank menurut Melitz dan Pardue (1973) dalam 

Insukindro, penawaran kredit oleh sistem perbankan dirumuskan sebagai berikut 

 “ SK = g  (S, ic, ib, BD) 

dimana : 
SK  : jumlah nilai kredit yang ditawarkan oleh bank. 
S     : kendala-kendala yang dihadapi oleh bank seperti tingkat 
         cadangan bank atau ketentuan mengenai nisbah cadangan wajib. 
ic    : tingkat suku bunga kredit bank 
ib    : biaya opotunitas meminjamkan uang. 
BD : biaya deposito bank “ 
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Permintaan kredit tergantung dari individu yang berkeinginan pinjam yang 

digunakan untuk konsomtip, investasi ataupun untuk modal kerja. Menurut Melitz 

dan Pardue (1973) dalam Insukindro (1993) : 

“ Permintaan kredit perbankan berasal dari proses memaksimumkan 
fungsi utilitas individu berdasarkan preferensi mereka mengenai konsumsi 
sekarang dan konsumsi yang akan datang.” 
 

Menurut Koutsoyiannis (1982) dalam Insukindro (1993) : 
 

“ Proses ini terjadi dengan memperhatikan frontier oportunitas dimana 
konsumsi total individu sama dengan pendapatan totalnya “ 

 

2.9 Teori Jaminan 

  Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan zakerheidesstelling, 

zekerheidsrechten atau security of law. Dalam Keputusan Seminar Hukum 

Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas 

Gadjah Mada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 1978 di Yogyakarta 

menyimpulkan, bahwa istilah “hukum jaminan” itu meliputi pengertian baik 

jaminan kebendaan maupun perorangan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, 

pengertian hukum jaminan, melainkan memberikan bentang lingkup dari istilah 

hukum jaminan itu, yaitu meliputi jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan. 

Sehubungan dengan pengertian hukum jaminan, tidak banyak literatur 

yang merumuskan pengertian hukum jaminan. Menurut J. Satrio (2007:3), hukum 

jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan 

piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan 

adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.14Definisi ini 

difokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditur semata-mata, tetapi juga erat 

kaitannya dengan debitur. Sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah 

benda jaminan.  
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Menurut M. Bahsan (2008), hukum jaminan merupakan himpunan 

ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka 

utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku saat ini. 

Sementara itu, Salim HS (2008:6) memberikan perumusan hukum 

jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan 

antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan 

jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit 

Unsur-unsur yang tercantum di dalam definisi ini adalah : 

1. Adanya kaidah hukum  

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan 

menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah 

hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis 

adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan 

kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum 

jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. 

Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan 

secara lisan. 

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan  

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum 

yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. 

Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau 

badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim 

disebut dengan debitur. Penerima jaminan adalah orang atau 

badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi 

jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah 
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orang atau badan hukum. Badan hukum adalah lembaga yang 

memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan 

atau lembaga keuangan nonbank. 

3. Adanya jaminan  
 

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur 

adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan 

jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas 

benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan imateriil 

merupakan jaminan nonkebendaan. 

4. Adanya fasilitas kredit  
 

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi 

jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank 

atau lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit merupakan 

pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau 

lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup 

untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Begitu juga 

debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank 

dapat memberikan kredit kepadanya. 

Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko apabila 

debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan 

kredit yang telah dikucurkan. Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak 

mampu membayar maka debitur dapat memaksakan pembayaran atas kredit 

yang telah diberikannya 

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang 

menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian 

hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian, segala 
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harta kekayaan debitur secara otomatis menjadi jaminan manakala orang 

tersebut membuat perjanjian utang meskipun tidak dinyatakan secara tegas 

sebagai jaminan. 

Terhadap jaminan ini akan timbul masalah manakala seorang debitur 

memiliki lebih dari seorang kreditur di mana masing-masing kreditur 

menginginkan haknya didahulukan. 

Hukum mengantisipasi keadaan demikian dengan membuat jaminan yang 

secara khusus diperjanjikan dengan hak-hak istimewa seperti hak tanggungan, 

fiducia, gadai, maupun cessie piutang. Kreditur yang memegang hak tersebut 

memiliki hak utama untuk mendapatkan pembayaran kredit seluruhnya dari hasil 

penjualan benda jaminan. Apabila terdapat kelebihan dalam penjualan benda 

jaminan terebut dapat diberikan kepada kreditur lain. 

Eksistensi adanya perjanjian penjaminan tergantung pada perjanjian 

pokok. Perjanjian pokok biasanya berupa perjanjian kredit. Perjanjian penjaminan 

tidak mungkin ada tanpa perjanjian kredit. Apabila perjanjian pokoknya berakhir, 

maka perjanjian penjaminan akan berakhir pula. 

Dasar hukum jaminan dalam pemberian kredit adalah Pasal 8 ayat (1) UU 

Perbankan yang menyatakan bahwa : 

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 
Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam 
atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi 
utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 
diperjanjikan.” 

 
Jaminan pemberian kredit menurut Pasal 8 ayat (1) adalah bahwa 

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi 

kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan 

tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang 

seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari 

nasabah debitur. 
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Dengan demikian, hal ini menegaskan bahwa jaminan hendaklah 

mempertimbangkan dua faktor, yaitu : 

 
1. Secured, artinya jaminan kredit mengikat secara yuridis formal 

sehingga apabila suatu hari nanti nasabah debitur melakukan 

wanprestasi (cedera janji), maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk 

melakukan tindakan eksekusi.  

2. Marketable, artinya bila jaminan tersebut hendak dieksekusi, dapat 

segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban 

debitur  

 

2.10. Kendala Pengembangan Kredit  

Dalam API (Arsitektur Perbankan Indonesia 2004) dikatakan bahwa: 

“ Kapasitas pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah, 
sehubungan dengan kemampuan permodalan selain itu juga oleh 
keengganan sebagaian bank untuk menyalurkan kredit kerena 
kemampuan manajemen risiko dan core banking skills yang masih 
belum baik dan biaya operasional yang relatip tinggi “. 

 

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perbankan yang 

dinilai oleh masyarakat masih kurang yang ditandai dengan seringnya terdengar 

keluhan dari masyarakat mengenai kurangnya akses terhadap kredit dan 

tingginya suku bunga serta masih banyaknya praktek penyediaan jasa keuangan 

informal. Kendala pengembangan Kredit menurut Khera dan Bagindo Sofyan 

Muchtar (1987) sbb: 

“Kemampuan bank–bank komersial dalam menciptakan kredit dibatasi 

oleh: 

a.  Keharusan untuk mempertahankan tingkat likwiditas tertentu, dimana 

bank mesti mengamati dua nisbah yaitu : 
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Nisbah tunai dan nisbah likwiditas, jika mereka akan tetap memperoleh      

kepercayaan dari masyarakat dan menghindarkan terjadinya “ run “, 

dimana   semua nasabah–nasabah meminta uang tunai. 

b. Keharusan untuk mendapatkan jaminan bagi setiap pinjaman. Sebab 

itu, kredit adalah terbatas kepada jumlah jaminan yang dapat 

diserahkan oleh masyarakat. 

c.  Kebijaksanaan moneter oleh pemerintah. 

d. Jumlah uang tunai yang terdapat dalam negara. 

e. Keharusan untuk berada dalam keadaan yang sama dengan bank-

bank lain dan    mempertahankan uang tunai pada lembaga kliring “. 

Penyaluran kredit sebagai aktivitas utama perbankan secara berangsur dan 

cenderung meningkat mencapai rata-rata 20% per tahun (Burhanuddin Abdullah, 

2008), pertumbuhan penyaluran kredit menunjukan bahwa masyarakat 

membutuhkan uang/modal untuk kelangsungan maupun pengembangan 

usahanya. 

 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Pengkajian yang dilakukan oleh peneliti yang terdahulu akan membantu 

dalam menelaah masalah-masalah yang dibahas dengan berbagai pendekatan 

yang spesifik, selain itu dengan mempelajari hasil penelitian terdahulu akan 

memberikan pemahaman yang komprehensip mengenai posisi peneliti. Posisi ini 

penting untuk membedakan penelitian peneliti dengan peneliti – peneliti 

terdahulu yang sudah dilakukan. 

Ringkasan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penelitian sebagai 

berikut : 
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Tabel 2.2. Rangkuman Penelitian Terdahulu 

No 
Nama dan 

Tahun 
Penelitian 

Judul Penelitian 
Variabel Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Bebas Terikat 

1 
M. Firdaus 
(2012) 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
Keputusan dalam 
Pemberian Kredit 
Investasi oleh PT. 
BPR Surya Artha 
Utama Surabaya. 

Jaminan  
Laba Usaha  

Keputusan 
Pemberian 
Kredit Investasi 

Analisis 
Regresi 
Logistik 

o Jaminan dan Laba 
Usaha berpengaruh 
terhadap Keputusan 
Pemberian Kredit 
Investasi 

      

 

      

2 
Dwi Puji 
Yuliastuti  
(2011) 

Analisis Penilaian 
Faktor-faktor yang 
menentukan 
Keputusan Pemberian 
Kredit Pada Karyawan 
Departemen 
Kehutanan  

Umur, 
Golongan 
Karyawan, 
Tanggungan, 
Lama 
Pinjaman. 

Keputusan 
Pemberian 
Kredit 

Analisis 
Regresi 
Logistik 

o Lama Pinjaman dan 
Golongan Karyawan 
berpengaruh terhadap 
keputusan kredit 

      
 

    

o Umur dan 
Tanggungan tidak 
berpengaruh terhadap 
keputusan pemberian 
kredit 

3 
Mario 
Lawalata 
(2012) 

Analisis Faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
Keputusan Pemberian 
Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) pada Bank BRI 
Cabang Malang Kawi 

Jaminan, 
Tingkat 
Pendidikan, 
lama usaha, 
Omset usaha 

Keputusan 
Pemberian 
Kredit Usaha 
Rakyat 

Analisis 
Regresi 
Logistik 

o Jaminan dan Omset 
Usaha berpengaruh 
terhadap Keputusan 
pemberian kredit 

o Tingkat Pendidikan 
dan lama usaha tidak 
berpengaruh terhadap 
keputusan pemberian 
kredit. 

              

4 
Puput 
Iswandaryah  
(2010) 

Analisis Faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
Keputusan Pemberian 
Kredit Usaha Mikro 
pada PT. Bank X 
Cabang Unmer 
Malang 

Jaminan, 
Jenis 
Kelamin, 
Omset 
Usaha,Jumlah 
Tanggungan 
Keluarga 

Keputusan 
Pemberian 
Kredit Usaha 
MIkro 

Metode 
Regresi 
Logistik 

 

o Jaminan dan Omset 
Usaha Berpengaruh 
terhadap keputusan 
pemberian kredit 
usaha Mikro Pada 
Bank  X Cabang 
Unmer Malang. 

      
 

  

  

o Jenis Kelamin dan 
Tanggungan Keluarga 
tidak berpengaruh 
terhadap keputusan 
pemberian kredit 
usaha mikro pada 
Bank X Cabang 
Unmer Malang. 
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Berdasarkan uraian-uraian yang telah paparkan, maka dapat mengambil 

beberapa kesimpulan , antara lain sebagai berikut: Jaminan atau Agunan 

mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap Keputusan Pemberian Kredit. 

Jumlah Tanggungan Keluarga, Usia Calon Nasabah, Jenis Kelamin dan Tingkat 

Pendidikan umumnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pemberian kredit. 

 

2.12 Kerangka Pikir 

 Kerangka pemikiran dimulai dari kebijaksanaan ekonomi yang 

dilaksanakan pemerintah. Bidang perbankan merupakan salah satu sumber 

permodalan atau pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam 

menjalankan kegiatan usaha. Dalam praktiknya perbankan pada umunya dalam 

keputusan memberikan pinjaman (kredit) kepada nasabahnya untuk membiayai 

kegiatan usahanya dalam jumlah tertentu dan jangka waktu yang disepakati 

bersama sesuai dengan prosedur perbankan, baik antara bank sebagai kreditur 

dan nasabah sebagai debitur.   

 

 

 

5 
Edinho 
Ikthisar 
(2009) 

Analisis Faktor-Faktor 
yang Mempengaruhi 
Pencairan Pinjaman 
KUR di Sektor 
Agribisnis (Kasus 
pada BRI Unit 
Cigombong-Bogor) 

Lama usaha, 
Pendapatan, 
Jaminan, 
Tingkat 
Pendidikan, 
Usia 

Banyaknya 
pencairan kredit 
(Rupiah) 

Analisis 
Regresi 
Linier 
Berganda 

o ada tidaknya agunan, 
tingkat pendidikan, 
lama usaha sudah 
berjalan dan 
pendapatan bersih 
rumah tangga dalam 
setahun berpengaruh 
terhadap banyaknya 
pencairan kredit 

    

  

 

    

o Usia nasabah (tahun) 
tidak berpengaruh 
terhadap Banyaknya 
pencairan kredit 
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Gambar 2.3 Kerangka Pikir  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Prosedur kredit merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam 

pengajuan kredit. Dimulai dari permohonan kredit sampai dengan pencairan 

kredit tersebut. Mulai dari proses permohonan kredit, penyidikan dan analisis 

kredit, keputusan atas permohonan kredit, penolakan permohonan kredit, 

persetujuan permohonan kredit, pencairan fasilitas kredit, pelunasan fasilitas 

kredit ( Suyatno,dkk,2003:69). 

 Analisis kredit wajib dilakukan oleh Perbankan dalam setiap permohonan 

kredit yang masuk. Secara umum ada beberapa metode yang dilakukan baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif. Penilaian dengan metode kualitatif 

berdasarkan; pertama, prinsip 5 C (character, capacity, capital, condition of 

economic, collateral); kedua, factor resiko; ketiga, aspek yuridis (hukum); 

keempat, aspek pasar dan pemasaran (Kasmir:2002). Sedangkan penilaian 

dengan metode kuantitatif dari aspek manajemen yaitu melalui analisis rasio 

keuangan yang berasal dari laporan keuangan calon debitur, tujuannya untuk 

mengetahui struktur kebutuhan modal, posisi keuangan seperti berapa besarnya 

likuiditas, dan prospek keuangan di waktu yang akan datang setelah calon 

debitur tersebut menerima kredit dari bank (Dendawijaya, 2005;127). 

Nilai Agunan Kredit 

Umur Usaha 

Jumlah Tanggungan Keluarga 

Omset Penjualan 

Regresi Logistik 
Keputusan 

Pemmberian 

Kredit 
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 Penilaian atau analisis kredit mempunyai aspek yang besar pengaruhnya 

terhadap kelangsungan hidup bank. Tanpa penganalisaan yang cermat maka 

dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak bank. Inilah yang mendasari bank 

secara khusus memiliki karakteristik penilaian dalam analisis kreditnya yang 

masih berhubungan dengan metode kualitatif maupun kuantitatif pada umumnya 

yang dilakukan oleh perbankan. Penilaian tersebut salah satunya yaitu: Jumlah 

Tanggungan Keluarga, Tingkat pendidikan, nilai agunan kredit, dan jenis kelamin, 

selanjutnya dari semua variable di estimasi menggunakan analisis regresi 

logistic, yang kesemuanya menentukan layak tidaknya dana tersebut diberikan 

kepada calon debitur. 

2.13 Hubungan antar Variabel 

2.13.1  Hubungan Saling Mempengaruhi antara Agunan dan keputusan 

Pemberian Kredit. 

 Keterkaitan antara agunan dan keputusan pemberian kredit cukup erat 

karena menurut Olagonju (2010), agunan atau jaminan merupakan instrument 

yang sangat penting untuk transaksi kredit. Dengan adanya agunan atau jaminan 

berfungsi menjamin pelunasan utang nasabah apabila kredit yang diterimanya 

tidak dapat dilunasi sesuai dengan perjanjian. Dilain hal, dengan adanya agunan 

memungkinkan pengaruh probabilitas persetujuan kredit diterima itu jauh lebih 

besar jika dibandingkan tanpa agunan yang beresiko kepada bank. 

2.13.2  Hubungan Saling Mempengaruhi antara Umur Usaha dengan 

Keputusan Pemberian Kredit. 

  Keterkaitan antara Umur usaha dengan keputusan pemberian kredit 

cukup erat, karena dengan umur usaha yang lebih lama ini menandakan bahwa 

usaha tersebut sudah berjalan dengan baik dan lancar, sehingga nasabah 

tersebut akan memiliki kredit macet dengan resiko yang lebih kecil.  



40 

 

2.13.3 Hubungan Saling Mempengaruhi antara Jumlah Tanggungan 

keluarga dengan Keputusan Pemberian Kredit. 

 Menurut (Olagonju 2009) jumlah tanggungan keluarga tidak terlalu 

berpengaruh secara signifikan dalam keputusan pemberian kredit. Variable ini 

menggambarkan bahwa dengan tanggungan keluarga yang kecil pun resiko 

kredit yang di dapat tidak jauh berbeda dengan tanggungan keluarga yang lebih 

besar. Dalam hal ini bank meyakini kemampuan nasabah dalam menanggung 

beban hidupnya dengan dana sendiri untuk memenuhi kebutuhan. 

 

2.13.4 Hubungan Saling mempengaruhi antara Omset Usaha dengan 

Keputusan Kredit.  

 Menurut (Olagonju 2009), omset penjualan/pendapatan menunjukkan 

tanda-tanda yang positif mempengaruhi keputusan pemberian kredit, karena hal 

ini dapat dikatakan semakin besar nilai omset penjualan, semakin besar 

produktifitas yang dijalankan oleh nasabah. Hal ini mengindikasikan bahwa 

terjadi hubungan yang baik dalam mengelola usahanya tersebut. Yang artinya 

kegiatan organisasinya cenderung dapat beroperasi secara produktif, maka 

keuntungan yang diperoleh juga cenderung meningkat. 

 

2.14 Hipotesis  

 Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sejenis yang 

telah disampaikan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah : 

H1: Nilai Agunan berpengaruh terhadap Keputusan Pemberian Kredit Modal 

Kerja di Bank BRI KCP Sukun Malang 

H2: Umur usaha berpengaruh terhadap Keputusan Pemberian Kredit Modal 

Kerja di Bank BRI KCP Sukun Malang  
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H3: Omset Penjualan berpengaruh terhadap Keputusan Pemberian Kredit 

Modal Kerja pada Bank BRI KCP Sukun Malang. 

H4: Jumlah Tanggungan Keluarga berpengaruh terhadap Keputusan 

Pemberian Kredit Modal Kerja pada Bank BRI KCP Sukun Malang. 

 

 

 
 


