
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Peranan perbankan dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting, karena 

fungsinya sebagai lembaga intermediasi untuk menjembatani antara pemilik dana 

dan peminjam. Bank memiliki peranan penting dalam menggerakkan sektor 

perekonomian dengan cara memberikan kredit agar sektor riil berkembang. 

Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat/nasabah/debitur tentunya akan 

terdapat permasalahan yang akan dihadapi oleh pihak bank. Permasalah yang 

menyangkut kredit bermasalah, salah satunya seperti dana yang dipinjamkan tidak 

bisa dikembalikan oleh debitur dikarenakan tidak mampu memenuhi kontrak 

peminjaman yang disepakati. Dalam hal pemasalahan kredit ini dinamakan non 

performing loan atau NPL atau kredit bermasalah. Pihak bank tentu tidak ingin 

permasalahan ini terjadi karena akan mengurangi aset yang dimiliki oleh bank. 

Dalam menyerap risiko kredit yang dihadapi, menurut ketentuan Bank 

Indonesia No. 14/15/PBI/2012 bank wajib membentuk atau menyisihkan dana 

untuk menutupi risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian dari penyaluran 

kredit, dalam hal ini, risiko kredit dimitigasi dengan membentuk Cadangan 

Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) namun hal ini dapat mengurangi laba serta 

mengganggu likuiditas bank jika CKPN yang dibentuk besar karena besarnya 

kredit bermasalah.  

Meskipun penyaluran kredit harus dimaksimalkan karena dana kredit 

memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan 

pembangunan, namun penyaluran dana kredit harus tetap memperhatikan kualitas 

kredit itu sendiri. Oleh karena itu dalam peraturan BI No. 8/13/PBI/2006 tentang 

Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Bank Indonesia menetapkan 

kewajiban bank untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran 

kredit. Perbankan wajib mengelola risiko dengan baik, khususnya risiko yang 

terkait dengan konsentrasi portofolio kredit baik berdasarkan jenis penggunaan 

maupun berdasarkan sektor ekonomi.  

Lampiran Surat Edaran BI No. 13/23/DPNP tahun 2011 perihal Penetapan 

Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, menjelaskan bahwa risiko kredit dapat 

bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Risiko kredit yang utama adalah 

sehubungan dengan portofolio kredit yang terkonsentrasi. Risiko konsentrasi 

portofolio kredit disebabkan karena terkonsentrasinya aktivitas utama perbankan, 

yaitu penyediaan dana kredit. Pengelompokan portofolio kredit dapat dibedakan 

menurut kelompok debitur, wilayah geografis, jenis produk, jenis pembiayaan, 

lapangan usaha dan sektor ekonomi.   

Risiko konsentrasi muncul karena alokasi atau penyaluran kredit yang 

berlebihan (over allocation) pada satu kelompok tertentu (individual 

debitur/group, wilayah, sektor ekonomi, segmen bisnis atau produk tertentu dan 

lain sebagainya). Alokasi yang terlalu besar ini akan memberikan return  

memuaskan selama kondisi menguntungkan, namun saat kondisi ekonomi 

berubah menjadi unfavorable, kondisi over allocation berubah menjadi kerugian 

yang seringkali tidak mampu ditutupi oleh kemampuan permodalan bank.  
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Salah satu penyebab dari kegagalan usaha bank adalah penyediaan dana 

yang tidak didukung dengan kemampuan bank mengelola konsentrasi penyediaan 

dana secara efektif. Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank, 

bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, antara lain 

dengan melakukan diversifikasi portofolio melalui pembatasan penyediaan dana, 

baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait, sektor industri 

tertentu dan wilayah tertentu. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, bank 

dapat melakukan diversifikasi portofolio berdasarkan antara lain sektor ekonomi, 

wilayah tertentu, serta segmen bisnis tertentu. Bank bahkan dapat pula 

menetapkan negative list atau sektor ekonomi yang tidak ingin dimasuki karena 

dianggap tidak memiliki prospek yang menarik.    

Kualitas kredit dapat dilihat pada nilai NPL pada catatan keungan 

perbanakan. Berdasarkan aturan BI No. 7/2/PBI/2005 NPL merupakan golongan 

kredit dengan status kurang lancar, diragukan dan macet. Semakin kecil nilai 

NPL, semakin kecil pula risiko kredit yang dihadapi. Peraturan BI tersebut 

mengharuskan bank untuk menetapkan asas-asas pemberian kredit yang sehat 

untuk menurunkan tingkat risiko kredit. Pemberiaan kredit tidak hanya mengacu 

pada besarnya kredit yang diberikan namun juga harus memperhatikan proses 

pemberian kredit. Bank diwajibkan mengadopsi prinsip kehati-hatian dalam 

pemberian kredit sehingga NPL tetap dapat terjaga pada nilai yang rendah 

(Widyatini 2015). 

Menurut lampiran II Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP tahun 2011 perihal 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, profil risiko perbankan dinilai melaui 

kombinasi inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Terdapat delapan 

jenis risiko perbankan yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko 

operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. 

Karena aktivitas kredit merupakan yang paling dominan pada industri perbankan, 

maka risiko kredit memiliki signifikansi dan materialitas yang lebih tinggi. 

Menurut Bank Indonesia risiko inheren untuk risiko kredit ditetapkan rendah 

apabila portofolio penyediaan dana kredit terdiversifikasi sempurna agar tingkat 

risiko kredit rendah. Selain itu, terdapat faktor pendukung yang mampu menjaga 

tingkat risiko kredit yaitu pengawasan dan regulasi yang diterapkan dengan baik 

(Rossie et al. 2009). 

 

Penyaluran kredit di BNI 

Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, PT Bank Negara Indonesia 

(Persero), Tbk atau Bank BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun 

fasilitas pinjaman baik pada segmen kredit korporasi, menengah dan kecil. BNI 

memiliki sentra-sentra kredit yang tersebar di seluruh Indonesia baik untuk sentra 

kredit kecil maupun sentra kredit menengah sedangkan untuk pinjaman segmen 

korporasi terpusat pada kantor pusat BNI. Bank BNI berkomitmen menjadi 

fasilitator pembangunan untuk mendukung pertumbuhan industri di Indonesia 

yang fokus pada delapan sektor industri unggulan yang prospektif diantaranya: 

minyak, gas dan pertambangan, telekomunikasi, kimia, agribisnis, makanan dan 

minuman, perdagangan besar dan eceran, kelistrikan, dan konstruksi. Pemberian 

kredit produktif bank BNI, di tahun 2017 berhasil membukukan pertumbuhan 

yang positif. Total pinjaman yang disalurkan mencapai sebesar Rp. 345 triliun, 
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meningkat sebesar 12.42% dibandingkan penyaluran kredit tahun 2016 yang 

mencapai Rp. 307 triliun (Tabel 1).  

Di tahun 2017, pinjaman segmen kecil BNI mencapai Rp 56.5 triliun atau 

tumbuh sebesar 16.3% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp 50.7 triliun. 

Pencapaian ini menyumbang sebesar 16.3% dari total kredit BNI (Tabel 1). 

Pertumbuhan kredit di segmen kecil menduduki peringkat kedua setelah 

penyaluran kredit di segmen menengah yang tumbuh sebesar 11.4% di tahun 

2017. Sedangkan segmen menengah BNI pada tahun 2017, pinjaman mencapai 

Rp. 70.3 triliun atau tumbuh 14.6% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp. 

50.7 triliun. Sesuai PBI No. 14/22/PBI/2012 Bank Indonesia mewajibkan bank 

nasional untuk menyalurkan kredit ke usaha Menengah Kecil dan Mikro 

(UMKM) minimal 20% secara bertahap mulai 2013 sampai 2018. Pada Tabel 1 

terlihat bahwa komposisi portofolio BNI didominasi oleh segmen korporasi 

sedangkan segmen kecil kurang dari 20%. 

 

Tabel 1 Komposisi Pemberian Kredit Pada Bank BNI Periode 2016-2017 

Rp Miliar Komposisi Rp Miliar Komposisi

Korporasi 188,026         54.42% 174,073        56.64% 8.02%

Menegah 70,261           20.34% 61,330          19.96% 14.56%

Kecil 56,477           16.35% 50,684          16.49% 11.43%

Luar Negeri 30,734           8.90% 21,237          6.91% 44.72%

Total 345,498         100.00% 307,324        100.00% 12.42%

2017 2016
Segmen Pertumbuhan 

 
sumber  : laporan tahunan Bank BNI tahun 2017 

 

Dari laporan keuangan BNI tahun 2017, mayoritas kredit segmen kecil 

disalurkan ke sektor perdagangan restoran dan hotel yakni sebesar 61.5%, 

sedangkan kredit segmen menengah BNI mayoritas disalurkan ke sektor 

perindustrian sebesar 31,5% diikuti oleh sektor perdagangan, restoran, dan hotel 

sebesar 30.4% (Tabel 2). Terlihat dari komposisi tersebut penyebaran kredit pada 

masing-masing sektor ekonominya belum merata. Dimana sektor bisnis tertentu 

mengalami pertumbuhan sangat pesat sementara bisnis lainnya mengalami 

pertumbuhan yang lambat. Akibatnya kredit menjadi terkonsentrasi sehingga 

risiko tidak tersebar secara merata.  

 

Tabel 2 Penyaluran Kredit Segmen Kecil dan Menengah Berdasarkan Sektor 

Segmen Kecil Segmen Menengah Segmen Kecil Segmen Menengah Segmen Kecil Segmen Menengah

Komposisi Komposisi Komposisi Komposisi Komposisi Komposisi 

Perindustrian 9.5% 31.5% 9.0% 30.4% 9.4% 27.5%

Perdagangan, Restoran & Hotel 61.5% 30.4% 62.5% 31.5% 58.0% 29.4%

Pertanian 7.5% 2.7% 5.7% 3.6% 5.9% 4.3%

Jasa Dunia Usaha 9.5% 3.6% 10.4% 7.8% 12.1% 10.0%

Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi 2.8% 9.9% 2.9% 9.0% 3.2% 8.9%

Kontruksi 4.2% 9.0% 4.5% 9.9% 5.2% 10.9%

Listrik, Gas dan Air 0.1% 1.1% 0.1% 1.1% 0.1% 1.5%

Pertambangan 0.1% 7.8% 0.4% 2.7% 0.6% 3.3%

Jasa Sosial Masyarakat 4.5% 3.8% 1.9% 3.8% 5.5% 4.2%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2017 2016 2015

Sektor Ekonomi 

sumber  : laporan tahunan Bank BNI tahun 2017 
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Penyaluran kredit pada BNI diproses oleh unit business, penyaluran kredit 

pada segmen kecil dan menengah berada pada kontrol kantor wilayah BNI yang 

tersebar diseluruh Indonesia. Sejalan dengan rencana kerja BNI tahun 2018 

khususnya untuk unit bisnis terutama sentra kredit yaitu melakukan percepatan 

ekspansi kredit produktif kepada industri unggulan. Selain rencana ekspansi, 

rencana bisnis lainnya yaitu terkait dengan tingkat kualitas kredit yang harus 

diturunkan menjadi rata-rata 2% untuk kredit bermasalah atau NPL sehingga 

mampu memberikan  kontribusi laba yang lebih tinggi. 

Saat ini wilayah kerja di BNI yang memiliki portofolio terbesar salah 

satunya adalah Wilayah Jakarta Senayan (WJS). Adapun kantor wilayah Jakarta 

Senayan ini membawahi kantor cabang dan sentra-sentra kredit baik Sentra Kredit 

Kecil (SKC) dan Sentra Kredit Menengah (SKM). Adapun sentra kredit yang 

dibawahi oleh BNI WJS terdapat 5 sentra, yaitu 2 SKC (Sentra Kredit Kecil 

Melawai (SKC MRC) dan Sentra Kredit Kecil Tanah Abang (SKC TAC)) dan 3 

SKM (Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman (SKM JDM), Sentra Kredit 

Menengah Jakarta Melawai (SKM JRM) dan Sentra Kredit Menengah Pondok 

Indah (SKM JPM)). SKC menyalurkan pinjaman untuk segmen ritel atau kecil 

kepada perusahaan atau indvidu dalam bentuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk 

pelaku UMKM, dan kredit produktif lainnya dengan besaran sampai dengan Rp. 

15 Miliar sedangkan SKM menyalurkan kredit produktif kepada perusahaan, 

individu dengan besaran Rp. 15 – 300 Miliar. Jika dilihat dari kolektibiliti 

kreditnya, merupakan wilayah yang memiliki kolektibiliti yang kurang baik 

dibandingkan wilayah lainnya.  

 

Tabel 3 Portofolio Kredit Berdasarkan Kantor Wilayah di Bank BNI (Baki Debet 

(Rp. Miliar) dan Kolektibilitas (%)) 

Baki Debet Kolektibilitas Baki Debet Kolektibilitas Baki Debet Kolektibilitas Baki Debet Kolektibilitas Baki Debet Kolektibilitas

WYK - -                         -                       -                        -                       -                        1,452             98.63                    1,597             100.00                  

WMA - -                         -                       -                        -                       -                        825                 100.00                 1,313             100.00                  

WJS 4,436                  94.74                    5,737                  97.58                   7,514                  97.30                    9,229             96.91                    9,656             97.70                    

WSY 4,386                  99.47                    6,494                  99.36                   8,732                  98.66                    10,066           98.28                    10,704           98.30                    

WJY 2,812                  91.43                    3,331                  94.31                   4,947                  97.03                    5,125             93.55                    7,085             98.25                    

WJK 2,358                  96.95                    2,989                  99.72                   3,788                  96.07                    4,425             99.00                    4,920             94.04                    

WMK 2,331                  94.87                    2,264                  88.68                   2,553                  94.27                    3,100             98.73                    3,739             100.00                  

WPD 2,101                  98.79                    2,436                  100.00                 3,011                  93.89                    3,205             97.06                    3,716             98.24                    

WBJ 2,084                  98.59                    2,459                  98.66                   3,116                  98.60                    3,510             99.52                    4,028             98.38                    

WMD 1,931                  99.18                    2,176                  98.36                   2,553                  93.35                    2,645             97.20                    2,918             98.45                    

WBN 1,630                  100.00                  1,806                  98.25                   2,664                  100.00                  3,060             99.68                    3,261             98.73                    

WPL 1,604                  94.30                    1,778                  94.76                   2,078                  95.95                    2,430             99.20                    2,843             96.51                    

WSM 1,569                  96.74                    2,050                  97.21                   3,042                  98.05                    2,261             95.61                    2,715             97.56                    

WJB 1,439                  100.00                  1,891                  96.26                   2,358                  95.49                    2,745             98.18                    3,226             96.75                    

WDR 1,051                  100.00                  1,251                  92.54                   1,591                  90.41                    1,934             98.94                    2,273             98.18                    

WMO 772                      95.30                    836                      100.00                 1,054                  99.41                    1,370             98.35                    1,310             96.68                    

WPU 232                      100.00                  345                      100.00                 354                      100.00                  653                 100.00                 817                 100.00                  

Wilayah
2013 2014 2015 2016 2017

 
sumber  : laporan laporan bulanan portofolio kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

Kombinasi berbagai sektor dalam kredit BNI akan membentuk suatu 

portofolio perkreditan yang saling memberikan kontribusi dalam menentukan 

besarnya tingkat pengembalian dan risiko kredit. Dengan mengetahui karakteristik 

masing-masing sektor ekonomi selama kurun waktu tertentu akan diperoleh suatu 

informasi yang penting yang akan membantu para pengambil keputusan di BNI 

dalam rangka pembentukan portofolio yang efisien sehubungan dengan rencana 

ekspansi kredit baik segmen menengah dan kecil. Pemilihan wilayah didasarkan 
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pada portofolio kredit terbesar untuk DKI Jakarta yakni WJS serta merupakan 

salah satu wilayah dengan tingkat kredit bermasalah cukup tinggi. (Tabel 3) 

Evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja portofolio sektor ekonomi 

kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pembentukan portofolio optimal 

sektor ekonomi di perbankan. Pada tahap pembentukan portofolio, instrument 

investasi didefinisikan dan dipilih serta ditentukan berapa porsi dana yang akan 

ditanamkan dalam investasi tersebut (Bierman 1998). Oleh sebab itu, penelitian 

ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi portofolio sektor ekonomi yang 

dapat memberikan return  yang lebih baik dibandingkan actual return.   

Model Markowitz merupakan salah satu model yang dapat digunakan untuk 

menentukan portofolio efisien (Hastowo 2003). Penelitian yang dilakukan Kazan 

dan Uludag (2014) menggunakan pendekatan model markowitz untuk 

mendapatkan kombinasi sektor pembiayaan yang mampu memberikan return 

besar dengan tingkat risiko kecil.  

 

Perumusan Masalah 

Salah satu penyebab kegagalan kredit adalah perencanaan penempatan 

kredit bank yang tidak diperhitungkan dengan seksama, misalnya hanya 

terkonsentrasi pada salah satu bidang saja (satu sektor saja), sehingga ketika 

terjadi kondisi yang tidak menguntungkan dalam sektor tersebut menyebabkan 

seluruh kredit menjadi macet. Untuk itu perlu didahulukan pemisahan risiko atas 

kredit bank yang diberikan.  

Kombinasi berbagai sektor dalam kredit BNI akan membentuk suatu 

portofolio perkreditan yang saling memberikan kontribusi dalam menentukan 

besarnya tingkat pengembalian dan risiko bisnis. Dengan mengetahui karakteristik 

masing-masing sektor ekonomi selama kurun waktu tertentu akan diperoleh suatu 

informasi yang penting yang akan membantu para pengambil keputusan di BNI 

dalam rangka pembentukan portofolio yang efisien sehubungan dengan rencana 

ekspansi kredit baik segmen menengah dan kecil.  

Penilaian kinerja portofolio kredit pada masing-masing sektor ekonomi 

selama ini dilakukan dengan melihat nilai NPL atas penyaluran kredit yang 

dilakukan. Sedangkan faktor return atau tingkat imbal hasil masih sebatas 

perhitungan effective rate atau perolehan yield pada masing-masing sektor 

ekonomi. Dalam permasalahan tersebut diatas, maka perlu dilakukan pengukuran 

kinerja kredit dan portofolio kredit dengan memperhitungkan faktor return dan 

tingkat risiko atas penyaluran kredit yang dilakukan dan analisis faktor 

lingkungan eksternal seperti; kondisi perbakan nasional seperti kebijakan 

pemerintah, kebijakan otoritas moneter tentang kualitas pinjaman, dan analisis 

faktor-faktor internal seperti; kinerja sentra kredit yang ada pada BNI Wilayah 

Jakarta Senayan, kebijakan pengelolaan kredit, perkembangan kredit baik yang 

menyangkut jumlah, kualitas, tingkat penerimaan dan tingkat risiko secara 

bersama-sama akan digunakan dalam penyusunan kredit. Pemilihan wilayah 

didasarkan pada portofolio kredit terbesar untuk DKI Jakarta yakni Wilayah 

Jakarta Senayan (Tabel 3).  

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan analisa yang lebih detail pada 

analisa kinerja pada masing-masing sektor ekonomi yang dibiayai dilihat dari 
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risiko kredit dan return portofolio dari masing-masing sektor ekonomi serta 

mengkaji lebih detail kombinasi dan komposisi portofolio kredit kredit yang 

optimal yang dapat memberikan return terbaik dengan tingkat risiko yang kecil 

khususnya pada BNI Wilayah Jakarta Senayan. Dengan mengetahui gambaran 

konsentrasi penyaluran kredit menurut sektor ekonomi serta mengetahui kualitas 

kredit yang diberikan maka dalam melakukan perencanaan ekspansi kredit di 

lingkungan BNI WJS harus berusaha memperbaiki kolektibilitas kreditnya dengan 

melakukan perbaikan-perbaikan dalam manajemen perkreditan dan ekspansi 

kredit dapat ditujukan pada sektor ekonomi yang memberikan prospek 

keuntungan yang paling baik atau optimal. Berdasarkan uraian dari latar belakang, 

maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja masing-masing sektor ekonomi yang dibiayai dilihat dari 

return dan risiko kredit portofolio dari masing-masing sektor ekonomi pada 

penyaluran kredit di Sentra Kredit Menengah dan Kecil BNI WJS  

2. Bagaimana kombinasi atau komposisi portofolio kredit yang optimal pada 

Sentra Kredit Menengah dan kecil yang ada di BNI WJS yang memberikan 

return terbesar dengan tingkat risiko yang rendah 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui kinerja kredit masing-masing sektor ekonomi dengan melihat 

return dan risiko kredit portofolio masing-masing sektor ekonomi pada 

penyaluran kredit di Sentra Kredit Menengah dan Kecil BNI WJS  

2. Mengetahui kombinasi atau komposisi portofolio kredit yang optimal pada 

Sentra Kredit Menengah dan kecil yang ada di BNI Wialayah Jakarta Senayan 

yang memberikan return terbesar dengan tingkat risiko yang rendah 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik bagi penulis maupun pihak-pihak 

yang berkepentingan. Manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini merupakan sarana pembelajaran yang sangat bermanfaat dalam 

menambah pengetahuan serta pembuat kebijakan agar terdorong membuat 

kebijakan dalam hal kredit yang tepat agar potensi kredit macet dapat ditekan. 

2. Hasil analisis diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan oleh manajemen BNI Wilayah Jakarta Senayan untuk 

menentukan portofolio kredit yang optimal sehingga rencana ekspansi dapat 

dilakukan lebih terarah pada sektor-sektor yang mempunyai tingkat risiko 

rendah. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian mengarahkan pembahasan dalam pemecahan masalah, 

dan membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 
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1. Penelitian ini fokus pada pemberian kredit per sektor ekonomi pada segmen 

business banking di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Jakarta 

Senayan pada Sentra Kredit Menengah dan Kecil.  

2. Penelitian ini hanya terbatas pada data pemberian kredit di Wilayah Jakarta 

Senayan selama periode bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2017. 

Hasil penelitian yang diperoleh dengan demikian belum tentu sesuai untuk 

diterapkan di kantor BNI wilayah lainnya atau di bank bukan BNI.  

3. Penelitian ini hanya terbatas pada analisa risiko kredit yang dilihat dari tingkat 

return dan risiko kredit pada penyaluran kredit ke sektor ekonomi unggulan 

segmen business banking di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

Wilayah Jakarta Senayan pada Sentra Kredit Menengah dan Kecil.  

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kredit 

Menurut Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998, Kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. Kredit merupakan sebuah penyaluran dana dari 

unit surplus ke unit defisit, di mana bank bertindak sebagai lembaga intermediary 

yang menjembatani antar kedua unit tersebut.  

Suatu kredit mencapai fungsinya, baik bagi debitur, kreditur, maupun 

masyarakat, apabila secara social ekonomis membawa pengaruh yang lebih baik. 

Bagi pihak debitur dan kreditur, mereka sama-sama memperoleh keuntungan, dan 

juga mengakibatkan tambahan penerimaan negara dari pajak, serta membawa 

dampak kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro (Untung 2000). 

Djinarto (2000) berdasarkan pengertian kredit, dapat diambil kesimpulan bahwa 

dalam transaksi pemberian kredit terdapat unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Ada pihak-pihak yang aktif, yaitu pemohon kredit dan pemberi kredit 

b. Ada tenggang waktu antara saat pemberian kredit dan pelunasannya. 

c. Ada sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang 

menjadi objek kredit 

d. Kewajiban pemohon kredit untuk mengembalikan kreidtnya pada 

waktu yang sudah ditentuksulistyorinian beserta bunganya jika ada 

e. Adanya hak yang dimiliki pemberi kredit untuk mengaih, menarik 

bunga, dan mengawasi pemakai kredit tersebut.  

Menurut Sutoyo (2000) penyebab kredit bermasalah adalah sebagai berikut : 

a. Kurangnya perhatian terhadap penyusunan kebijakan kredit 

b. Terlalu murah hati kepada debitur dalam penetuan jang waktu dan 

persyaratan kredit 

c. Walaupun kebijakan kredit telah disusun dalam pelaksanaannya 

diabaikan 




