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ABSTRACT
Banks play an important role in the economy because banks can promote the growth and
development especially in the economic field. In carrying out its function as an intermediary institution
should optimize the lending bank to its customers. However, loans granted by the bank did not rule out
the risk, and therefore an analysis needs to be done so we can figure out how to set up a bank lending.
Based on the details of non-performing loans (NPL) in table III.1, III.2, III.3 Where the average average non-performing loans (NPL) Bank "X" Bank credit risk level "X" in the category of low, level
of non-performing loans in the Bank "X" in the year 2007-2010 can be categorized either as it is still
below 5%, a decline in NPL Every year the largest occurred in 2008 amounted to 0.90%, while the
smallest occurred in 2009 which is 0.81%, According to the analysis the authors that Bank credit
policy in the "X" less selective.
Keyword: loan portfolio, non-performing loans, banking
I.

PENDAHULUAN

Perbankan memegang peranan penting
dalam perekonomian sebab perbankan dapat
meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan
khususnya dibidang ekonomi. Pada dasarnya
bank merupakan lembaga yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat
dalam bentuk simpanan.
Kredit merupakan salah satu bagian
pembentukan modal yang dilakukan oleh
lembaga keuangan dalam hal ini pihak perbankan
ke masyarakat dalam upaya mendorong kinerja
usaha sehingga dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan produktivitas usaha sektor riil
yang dilakukan oleh masyarakat secara individu
maupun
kelompok.
Dalam
menjalankan
fungsinya sebagai lembaga intermediasi,bank
seyogyanya mengoptimalkan penyaluran kredit
kepada para nasabah. Namun kredit yang
diberikan oleh bank tidak menutup kemungkinan
mengandung
risiko,
sehingga
dalam
pelaksanaannya bank harus memperhatikan asasasas perkreditan yang sehat serta memiliki
fundamental yang lebih kuat. Agar pemberian
kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan
berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat.
Dalam SK Direksi Indonesia No. 27 / 162 / KEP
/ DIR tanggal 31 Maret 1995 ditetapkan bahwa
pedoman pemberian kredit tersebut sekurangkurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok
seperti prinsip kehati-hatian dalam perkreditan,
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organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan
persetujuan pemberian kredit, dokumentasi
pemberian kredit, pengawasan kredit dan
penyelesaian kredit bermasalah.
Salah satu indikasi yang terkadang menjadi
suatu masalah dalam perbankan adalah bahwa
tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja
melainkan bagaimana kredit tersebut dapat
kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan
bunga yang telah disepakati kedua belah pihak
karena hal itu yang menggolongkan suatu bank
dikatakan sehat apabila dalam penyaluran dan
pengembalian kredit, keduanya dapat berjalan
lancar dan terus mengalami peningkatan baik
dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
Diharapkan analisa kredit dapat mencegah
kemungkinan terjadinya kegagalan nasabah
dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi
kredit yang diterimanya. Bank “X” merupakan
salah satu lembaga keuangan yang memperoleh
pendapatan berupa bunga yang diterima dari
debitur.
II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kredit
Hasibuan
(2007)
mengemukakan
pengertian kredit yaitu : "Kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan yang harus dibayar
kembali bersama bunganya oleh peminjam
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati".
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Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
dalam (Hariyani;2010) menyebutkan pengertian
kredit yaitu : “Kredit yaitu penyediaan uang atau
tagihan yang dapat di persamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu
setelah pemberian bunga”.
Untung (2000) menyatakan bahwa kredit
adalah pemberian prestasi (misalnya uang,
barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi)
yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.
Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi
uang, yang dengan demikian transaksi kredit
menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit
berfungsi kooperatif antara pemberi kredit dan
penerima kredit atau antara kreditur dengan
debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling
menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti
luas didasarkan atas komponen kepercayaan,
risiko, dan pertukaran ekonomi di masa-masa
mendatang.

a. Kredit Aksep yaitu kredit yang
diberikan bank yang pada hakikatnya
hanya merupakan pinjaman uang biasa
sebanyak plafond kreditnya.
b. Kredit Penjualan yaitu yang diberikan
penjualan
kepada
pembeli,artinya
barang telah diterima pembayaran
kemudian.
c. Kredit Pembeli adalah pembayaran telah
dilakukan
kepada
penjual,tetapi
barangnya diterima belakangan atau
pembelian dengan uang muka.
4.

Berdasarkan Sektor Perekonomian
a. Kredit Pertanian ialah kredit yang
diberikan
kepada
perkebunan,
peternakan, dan perikanan.
b. Kredit Perindustrian ialah kredit yang
disalurkan kepada beraneka macam
industry kecil,menengah, dan besar.
c. Kredit pertambangan ialah kredit yang
disalurkan kepada beraneka macam
pertambangan.
d. Kredit Ekspor- Impor ialah kredit yang
diberikan kepada eksportir dan atau
importer beraneka barang.
e. Kredit koperasi ialah kredit yang
diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
f. Kredit profesi ialah kredit yang
diberikan kepada beraneka macam
profesi seperti dokter atau guru.

5.

Berdasarkan Agunan / jaminan
a. Kredit agunan orang adalah kredit yang
di berikan dengan jaminan seseorang
terhadap debitur bersangkutan.
b. Kredit agunan efek adalah kredeit yang
di berikan dengan agunan efek-efek dan
surat-surat berharga.
c. Kredit agunan barang adalah kredit yang
diberikan denhan agunan barang tetap,
barang bergerak, dan logam mulia.
d. Kredit agunan dokumen adalah kredit
yang diberikan dengan agunan dokumen
transaksi, seperti letter of credit (L/C)

6.

Berdasarkan Golongan Ekonomi
a. Golongan ekonomi lemah ialah kredit
yang disalurkan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah seperti KUK,
KUT, dan lain-lain.
b. Golongan ekonomi menengah dan
konglomerat adalah yang diberikan
kepada pengusaha menengah dan besar.

2.2. Jenis-Jenis Kredit
Hasibuan (2007) menyatakan bahwa jenisjenis kredit dibedakan berdasarkan sudut
pendekatan yang kita lakukan, yaitu :
1. Berdasarkan Tujuan / Kegunaanya
a. Kredit Konsumtif yaitu kredit yang
dipergunakan untuk kebutuhan sendiri
bersama keluarganya, seperti kredit
rumah atau mobil yang akan digunakan
sendiri bersama keluarganya.
b. Kredit
Modal
Kerja
(Kredit
Perdagangan) ialah kredit yang akan
dipergunakan untuk menambah modal
usaha debitur.
c. Kredit Investasi ialah kredit yang
dipergunakan
untuk
investasi
produktif,tetapi baru akan menghasilkan
dalam jangka waktu yang relative lama.
2.

3.

Berdasarkan Jangka Waktu
a. Kredit Jangka Pendek yaitu kredit yang
jangka waktunya satu tahun saja.
b. Kredit Jangka Menengah yaitu kredit
yang jangka waktunya antara satu
sampai tiga tahun.
c. Kredit Jangka Panjang yaitu kredit yang
waktunya lebih dari tiga tahun.
Berdasarkan Macamnya
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7.

Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan
a. Kredit
Rekening
Koran
(Kredit
Perdagangan) adalah kredit yang dapat
ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya
sesuai dengan kebutuhan penariakan
engan cek,
b. bilyet giro, atau pemindah bukuan
pelunasannya dengan setoran-setoran.
Bunga dihitung dari saldo harian
pinjaman saja bukan dari besarnya
plafond kredit.
c. Kredit berjangka adalah kredit yang
penarikannya
sekaligus
sebesar
plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah
jangka waktunya habis. Pelunasan bias
dilakukan
secara
cicilan
atau
sekaligus,tergantung kepada perjanjian.

2.3. Fungsi Kredit
Kasmir (2002) menyatakan bahwa fungsi
kredit adalah sebagai berikut :
1. Menjadi motivator peningkatan kegiatan
perdagangan dan perekonomian.
2.
Memperluas
lapangan
kerja
bagi
masyarakat.
3.
Memperlancar arus barang dan arus uang.
4.
Meningkatkan produktivitas yang ada.
5.
Meningkatkan
kegairahan
berusaha
mesyarakat.
6.
Memperbesar modal kerja perusahaan
2.4. Tujuan Kredit
Hasibuan (2007) menyatakan bahwa tujuan
kredit bagi masyarakat adalah:
1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga
kredit.
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana
yang ada.
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
4. Memenuhi
permintaan
kredit
dari
masyarakat.
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
6. Menambah modal kerja perusahaan.
7. Meningkatkan
pendapatan
dan
kesejahteraan masyarakat.
2.5. Analisa Kredit
Pinjaman usaha kecil lebih kompleks
karena bank seringkali diminta mengambil resiko
kredit. Dalam pemberian kredit membutuhkan
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suatu analisis terhadap usaha yang dilakukan
debitur untuk menentukan suatu keputusan
dalam pemberian kredit. Salah satu cara menilai
kegiatan usaha debitur adalah dengan
menggunakan prinsip-prinsip kredit pada aspekaspek usaha debitur. Adapun prinsip-prinsip
yang digunakan adalah berupa analisis 5C, 7P,
3R.
Menurut hermansyah (2008) berdasarkan
permohonan nasabah bank akan melakukan
analisis kredit 5C adalah:
1. Asas 5C
a. Character (watak) calon debitur perlu
diteliti oleh analis apakah layak untuk
menerima kredit. Dapat diperoleh
dengan mengumpulkan informasi dan
referensi nasabah dan bank-bank lain
tentang perilaku, kejujuran, pergaulan,
dan ketaatannya memenuhi pembayaran
transaksi.
b. Capacity (kemampuan) calon debitur
perlu dianalisa apakah ia mampu
memimpin perusahaan dengan baik dan
benar. Kalau ia mampu memimpin
perusahaan, ia akan dapat membayar
pinjaman sesuai dengan perjanjian dan
perusahaanya tetap berdiri.
c. Capital (modal) dari calon debitur harus
di analisis mengenai besar dan struktur
modalnya yang terlihat dari neraca lajur
perusahaan calon debitur. Hasil neraca
akan memberikan gambaran sehat atau
tidaknya perusahaan.
d. Conditioning of economic atau kondisi
perekonomi pada umumnya dan bidang
usaha pemohon kredit khususnya. Jika
baik dan memiliki prospek yang baik
maka permohonannya akan disetujui.
e. Collateral (agunan) yang diberikan
pemohon kredit mutlak harus dianalisis
secara yuridis dan ekonomis apakah
layak dan memenuhi persyaratan yang
ditentukan bank. Menurut ketentuan
Bank Indonesia bahwa setiap kredit
yang disalurkan suatu bank harus
mempunyai agunan yang cukup. Oleh
karena itu, jika terjadi kredit macet
maka agunan inilah yang di gunakan
untuk membayar kredit tersebut.
2.

Asas 7P
Kasmir
(2004)
menyatakan
bahwa
penilaian dengan menggunakan analisis 7P
adalah sebagai berikut:
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a. Personality (kepribadian) adalah sifat
dan perilaku yang di miliki oleh calon
debitur yang mengajukan permohonan
kredit bersangutan, di pergunakan
sebagai dasar pertimbangan pemberian
kredit. Jika kepribadiannya baik maka
kredit akan di berikan.
b. Party
adalah
mengklasifikasikan
nasabah ke dalam golongan tertentu
berdasarkan modal, karakter, dan
loyalitasnya dimana setiap golongan
nasabah akan mendapat fasilitas yang
berbeda dari bank.
c. Purpose (tujuan) penggunaan kredit
oleh calon debitur apakah untuk
kegiatan konsumtif atau modal kerja.
Analisis kredit harus mengetahui secara
pasti tujuan dan penggunaan kredit yang
akan
diberikan
agar
dapat di
pertimbangkan kredit diberikan atau
tidak.
d. Prospect,
bagaimana
prospek
perusahaan di masa yang akan datang
apakah menguntungkan atau tidak. Jika
prospect terlihat baik maka kredit akan
diberikan.
e. Payment
(pembayaran)
adalah
kemampuan untuk membayar kembali
kredit yang telah di berikan. Hal ini
dapat diketahui jika analis kredit
memperhitungkan kelancaran penjualan
dan pendapatan calon debitur.
f. Profitability adalah untuk menganalisa
bagaimana
kemampuan
nasabah
mendapat laba. Profitability diukur per
periode, apakah konstan atau meningkat
dengan adanya pemberian kredit
g. Protection bertujuan agar usaha dan
jaminan mendapatkan perlindungan.
Dapat berupa jaminan barang, atau
asuransi.
3.

Asas 3R
Hasibuan (2007) menyatakan bahwa
penilaian dengan menggunakan analisis 3R
adalah sebagai berikut:
a. Returns adalah penilaian yang akan
dihitung atas hasil yang akan dicapai
perusahaan calon debitur setelah
memperoleh kredit. Apabila hasil yang
diperoleh cukup untuk membayar
pinjamannya dan sekaligus membantu
perkembangan usaha calon debitur
bersangkutan maka kredit diberikan.

Akan tetapi, jika sebaliknya kredit
jangan diberikan.
b. Repayment adalah memperhitungkan
kemampuan, jadwal dan jangka weaktu
pembayaran kredit oleh calon debitur,
tetapi perusahaannya tetap berjalan.
c. Risk
Bearing
Ability
adalah
memperhitungkan besarnya kemampuan
perusahaan
calon
debitur
untuk
menghadapi risiko,apakah perusahaan
calon debitur risikonya besar atau kecil.
Kemampuan perusahaan menghadapi
risiko ditentukan oleh besarnya modal
dan strukturnya. Jika risk bearing ability
perusahaan besar maka kredit tidak
diberikan.
2.6. Kredit Bermasalah
Leon (2007) menyatakan bahwa kredit
bermasalah atau disebut juga Non Performing
Loan (NPL) adalah kredit yang kategori
kolektibilitasnya diluar kolektibilitas lancar dan
kredit perhatian khusus. Jadi kredit bermasalah
mencakup kredit kurang lancar, diragukan dan
macet.
Penggolongan kualitas kredit berdasarkan
Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank
Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27
Pebruari 1998, yaitu sebagai berikut:
1.

Kredit lancar (pas)
Adalah kredit yang kriterianya antara lain
pembayaran angsuran pokok dan bunga
tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang
aktif, dan bagian dari kredit yang dijamin
dengan angsuran tunai.
Suatu kredit dikatakan lancar apabila :
a. Pembayaran angsuran pokok dan/bunga
tepat waktu
b. Memiliki mutasi rekenimg yang aktif
c. Bagian kredit yang dijamin dengan
agunan tunai

2.

Kredit dalam perhatian khusus (special
mention)
Adalah kredit yang kriterianya antara lain
terdapat tunggakan angsuran pokok dan
atau bunga yang belum melampaui
sembilan puluh hari, kadang-kadang terjadi
cerukan, mutasi rekening relatif aktif jarang
teriadi pelanggaran terhadap kontrak vang
dijanjikan dan didukung oleh pinjaman
baru.
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Dikatakan dalam perhatian khusus apabila
memenuhi kriteria antara lain:
a. Terdapat pembayaran angsuran pokok
atau bunga yang belum melalui 90hari.
b. Kadang - kadang terjadi cerukan
c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap
kontrak yang diperjanjikan
d. Mutasi rekening relatif rendah.
e. Didukung dengan pinjaman baru.
3.

Kurang lancar (substandard)
Yang dimaksud kredit kurang lancar adalah
kredit yang mempunyai kriteria antara lain
terdapat tunggakan angsuran pokok dan
atau bunga yang telah melampaui sembilan
puluh hari, sering terjadi cerukan, Frekuensi
mutasi rekening relatif rendah, terjadi
pelanggaran terhadap kontrak yang telah
diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari
dan dokumen pinjaman lemah.
Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi
kriteria diantaranya ;
a. Terdapat
tunggakan
pembayaran
angsuran pokok dan/atau bunga yang
melampaui 90 hari.
b. Sering terjadi cerukan.
c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak
yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
d. Frekuensi mutasi rekening relatif
rendah.
e. Terdapat indikasi masalah keuangan
yang dihadapi debitur.
f. Dokumen pinjaman yang lemah.

4.

Kredit diragukan (doubtful)
Kredit diragukan adalah kredit yang
kriterianya terdapat tunggakan angsuran
pokok dan atau bunga yang telah
melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang
permanen terjadi wan prestasi lebih dari
180 hari, terjadi kapitalisasi bunga dan
dokumen hukum yang lemah baik untuk
perjanjian kredit maupun peningkatan
jaminan.
Dikatakan diragukan apabila memenuhi
kriteria diantaranya :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok
dan/atau bunga yang telah melampaui
180 hari.
b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
d. Terjadi kapitalisasi bunga.
e. Dokumen hukum yang lemah, baik
untuk perjanjian kredit
maupun
pengikatan jaminan.
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5.

Kredit macet
Adalah kredit yang memiliki kriteria antara
lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan
atau bunga yang telah melampaui 270 hari,
kerugian operasional ditutupi dengan
pinjaman baru, dari segi hukum maupun
kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan
pada nilai wajar.
Kredit macet adalah kredit yang
diklasifikasikan
pembayarannya
tidak
lancar dilakukan oleh debitur bersangkutan.
Hasibuan (2007) menyatakan bahwa kredit
macet harus secepatnya diselesaikan agar
kerugian yang lebih dapat dihindari dengan
cara berikut :
a. Reschedulling (Penjadwalan Ulang)
Adalah perubahan syarat kredit yang
hanya
menyangkut
jadwal
pembayaranatau jangka waktu termasuk
masa tenggang dan perubahan besar
angsuran kredit. Debitur yang dapat
diberikan fasilitas penjadwalan ulang
adalah nasabah yang menunjukkan
itikad baik dan karakter yang jujur serta
ada keinginan untuk membayar.
b. Reconditioning (Persyaratan Ulang)
Persyaratn ulang adalah perubahan
sebagian atau seluruh syarat-syarat
kredit meliputi perubahan jadwal
pembayaran, jangka waktu, tingkat suku
bunga, penundaan sebagian atau seluruh
bunga, dan persyaratan-persyaratan
lainnya.
c. Restructuring (Penataan Ulang)
Adalah perubahaan syarat kredit yang
menyangkut penambahan dana bank,
konversi sebagian / seluruh tunggakan
bunga menjadi pokok kredit baru atau
konversi sebagian / seluruh kredit
menjadi
penyertaan
bank
atau
mengambil
partner
lain
untuk
menambah penyertaan.

2.7. Pengertian Bank
Menurut Muljono (2009) Bank adalah
lembaga yang berperan sebagai perantara
keuangan antara pihak yang memiliki dana dan
pihak yang memerlukan dana, serta sebagai
lembaga yang berfungsi memperlancar lalu-lintas
pembayaran..
Suhardi (2003) menyatakan bahwa Bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk
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kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam tara
meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
Undang-undang Tahun 1967 (Hariyani:
2010 ) menyatakan bahwa “Bank adalah lembaga
keuangan yang usah pokoknya adalah
memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas
pembayaran dan peredaran uang
2.8. Fungsi Bank
Triandru (2006) menyatakan bahwa fungsi
bank terdiri dari :
1.
Agent of trust.
Dasar utama kegiatan perbankan adalah
kepercayaan (trust), baik dalam hal
menghimpun dana maupun penyaluran
dana. Masyarakat akan mau menitipkan
dananya di bank apabila dilandasi akan
kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa
uangnya tidak akan disalah gunakan oleh
bank, uangnya akan dikelola dengan baik,
bank tidak akan bangkrut, dan pada saat
uang telah dijanjikan simpanan tersebut
dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank
sendiri akan mau menempatkan atau
menyalurkan dananya pada debitor atau
masyarakat apabila dilandasi adanya unsur
kepercayaan.
2.
Agent of Development.
Kegiatan perekonomian masyarakat di
sektor moneter dan disektor riil tidak dapat
dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu
berinteraksi dan saling mempengaruhi.
Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan
baik apabila sektor moneter tidak bekerja
dengan baik, kegiatan bank berupa
menghimpun dan menyalurkan dana sangat
diperlukan bagi lancarnya kegiatan
perekonomian disektor riil. Kegiatan bank
tersebut
memungkinkan
masyarakat
melakukan kegiatan investasi, kegiatan
distribusi, serta kegiatan konsumsi barang
dan jasa, mengingat bahwa kegiatan
investasi, distribusi, konsumsi tidak lepas
dari adanya pengunaan uang. Kelancaran
kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini
tidak lain adalah kegiatan pembangunan
perekonomian suatu masyarakat.
3.
Agent of Service.
Disamping
melakukan
kegiatan
penghimpunan dan penyaluran dana, bank
juga
memberikan
penawaran
jasa
perbankan yang lain kepada masyarakat
secara umum. Jasa ini antara lain dapat
berupa jasa pengiriman uang, penitipan

barang berharga, pemberian jaminan bank,
dan penyelesaian tagihan.
Dari ketiga fungsi bank diatas diharapkan
dapat memberikan gambaran yang menyeluruh
dan lengkap mengenai fungsi bank dalam
perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat
diartikan sebagai lembaga perantara keuangan
(financial intermediary institution).
2.9. Jenis-jenis Bank
Hasibuan (2007) menyatakan bahwa jenisjenis bank dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:
1. Dilihat Dari Segi Fungsi Bank
a. Bank Umum
Adalah bank yang dapat memberikan
jasa dalam bentuk lalu lintas
pembayaran. Sifat jasa yang diberikan
adalah umum, dalam arti dapat
memberikan seluruh jasa perbankan
yang ada. Begitu pula dengan wilayah
operasinya dapat dilakukan diseluruh
wilayah.
b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran.
Sifat kegiatan BPR jauh lebih sempit
jika dibandingkan dengan kegiatan bank
umum. Kegiatan BPR hanya rneliputi
kegiatan penghimpunan dan penyaluran
dana saja, Begitu pula dalam hal
jangkauan wilayah operasi, BPR hanya
dibatasi dalam wilayah tertentu saja.
2.

Dilihat Dari Segi Kepemilikannya
a. Bank Milik Pemerintah
Yaitu bank yang akte pendirian maupun
modalnya dimiliki oleh pemerintah,
sehingga seluruh keuntungannya bank
itu dimiliki oleh pemerintah.
b. Bank Milik Swasta Nasional
Bank jenis ini seluruh atau sebagian
besarnya dimiliki oleh swasta nasional
serta akte pendiriannya pun didirikan
oleh swasta nasional. Dalam bank
swasta milik nasional termasuk pula
bank-bank yang dimiliki oleh badan
usaha yang berbenruk koperasi.
c. Bank Milik Asing
Bank jenis ini merupakan cabang dari
bank yang ada diluar negeri, baik milik
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 Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak
bank dapat menggunakan atau
menerapkan berbagai biaya-biaya
dalam nominal atau persentase
tertentu.

swasta asing maupun pemerintah asing
jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh
pihak luar negeri.
d. Bank Milik Campuran
Kepemilikan saham bank campuran
dimiliki oleh pihak asing dan pihak
swasta nasional. Kepemilikan sahamnya
secara mayoritas dipegang oleh warga
negara Indonesia.
3.

4.

188

Dilihat Dari Segi Status
Dilihat dari segi kemampuannya dalam
melayani masyarakat maka bank umum
dapat dibagi kedalam 2 macam, yaitu :
a. Bank Devisa
Merupakan
bank
yang
dapat
melaksanakan transaksi keluar negeri
atau yang berhubungan dengan mata
uang asing secara keseluruhan, misalnya
transfer ke luar negeri, inkaso ke luar
negeri, travelers cheque, pembukaan
dan pembayaran letter of credit dan
transaksi
luar
negeri
lainnya.
Persyaratan untuk menjadi Bank devisa
ini ditentukan oleh Bank Indonesia
setelah memenuhi persyaratan yang
telah ditetapkan.
b. Bank Non Devisa
Merupakan
bank
yang
belum
mempunyai izin untuk melaksanakan
transaksi sebagai bank devisa, sehingga
tidak dapat melaksanakan transaksi
sebagai bank devisa. Jadi bank non
devisa merupakan kebalikan dari bank
devisa, dimana transaksi yang dilakukan
rnasih dalam batas-batas Negara
Dilihat Dari Segi Menentukan Harga
a. Bank
yang
berdasarkan
Prinsip
Konvensional
Mayoritas bank yang berkembang di
Indonesia dewasa ini adalah bank yang
berorientasi pada prinsip konvensional.
Dalam mencari keuntungan dan
menentukan
harga
kepada
para
nasabahnya, menggunakan dua metode
yaitu :
 Menetapkan bunga sebagai harga,
baik untuk produk simpanan maupun
untuk produk pinjamannya juga
ditentukan berdasarkan suku bunga
tertentu.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah
Bank berdasarkan prinsip syariah adalah
peraturan perjanjian berdasarkan hukum
islam antara bank dengan pihak lain
untuk
menyimpan
dana
atau
pembiayaan usaha atau kegiatan
perbankan lainnya.
Dalam menentukan harga atau mencari
keuntungan bagi bank yang berdasarkan
prinsip syariah adalah sebagai berikut :
 Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi
hasil (mudharabah)
 Pembiayaan berdasarkan prinsip
penyertaan modal (musharakah)
 Prinsip jual beli barang dengan
memperoleh keuntungan (murabahab)
 Pembiayaan
barang
modal
berdasarkan sewa murni tanpa pilihan
(ijarah).
III. METODE PENELITIAN
Pada penulisan ini metode yang penulis
lakukan adalah sebagai berikut:
1.
Metode Observasi
Penulis Melakukan pengamatan data pada
laporan keuangan yang tertera pada annual
report bank “X”
2.
Metode Kepustakaan
Metode ini penulis mengambil informasi
dari buku-buku yang dibutuhkan yang
berhubungan dengan penulisan
IV.

PEMBAHASAN

4.1. Data Riset
Dalam kegiatan perkreditan bank terdapat
pengembalian kredit yang bermasalah baik
disengaja atau tidak. Pengembalian ini sering
disebut Non Performing Loan (NPL) atau
pengembalian kredit bermasalah yang terdiri dari
kurang lancar, diragukan dan macet.Berikut ini
rincian Non - Perfoming (kolektibilitas kurang
lancar, diragukan dan macet) Bank “X” selama
empat tahun terakhir pada tabel berikut :
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Tabel 1 : Komposisi kredit yang diberikan berdasarkan kolektibilitas pada PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. Cabang Kramat Periode 2007 – 2010
Koleksibilitas Kredit
2007
2008
2009
2010
Lancar
27.750.625.000
33.570.795.000 42.193.086.000 54.597.515.000
Dalam
Perhatian
150.966.830
490.123.000
898.380.550
1.062.211.640
khusus
Kurang lancar
132.027.600
63.132.000
73.886.700
110.018.000
Diragukan
97.804.050
126.763.000
125.445.900
244.251.200
Macet
168.320.000
177.299.000
154.751.100
98.507.000
Total Loans
28.299.743.480
34.428.112.000 43.445.550.250 56.112.502.840
Sumber : Diolah penulis
Tabel 2 : Data NPL PT.BRI Cabang Kramat Jakarta 2007-2010
Koleksibilitas Kredit
2007
2008
2009
2010
Kurang lancar
132.027.600
63.132.000
73.886.700 110.018.000
Diragukan
97.804.050 126.763.000 125.445.900 244.251.200
Macet
168.320.000 177.299.000 154.751.100
98.507.000
Total Bed Dept
398.151.650 316.694.000 354.083.700 452.776.200
NPL
1,41%
0,90%
0,81%
0,80%
Sumber : Diolah penulis
Tabel 3 : Jumlah penurunan tiap tahun dalam % (persen)
Tahun % NPL
(%)
Keterangan
2007
1,41 %
2008
0,90%
63,83% Terjadi penurunan sebesar 36,17%
2009
Terjadi penurunan sebesar 10%
0,81%
90%
2010
0,80%
98,77% Terjadi penurunan sebesar 1,23%
Sumber : Diolah penulis
Berdasarkan data analisa kategori lancar
dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal
ini disebabkan karena kemajuan usaha sebagian
besar debitur sehingga mendorong dan
mendukung
kemampuan
debitur
dalam
membayar kewajibannya.
Kredit dalam perhatian khusus dari tahun
ke tahun mengalami peningkatan dari tahun 2007
hingga pada tahun 2010. Begitu pula pada kredit
kurang lancar pada tahun 2008 menurun
kemudian naik kembali pada tahun berikutnya.
Tetapi kenaikan ini tidak begitu signifikan
karena disebabkan kegiatan usaha sebagian
debitur belum begitu banyak membawa
keuntungan sehingga mengalami penunggakan
hampir lewat dari tiga bulan.
Kredit pada kategori diragukan mengalami
fluktuasi. Seperti pada tahun 2009 mengalami
penurunan akan tetapi kembali mengalami
kenaikan pada tahun 2010 hal ini disebabkan
usaha yang dijalankan debitur belum banyak
membawa keuntungan yang mempengaruhi
kemampuan sebagian debitur dalam melunasi
kewajibannya.

Pada kategori macet mengalami penurunan
dari tahun ke tahun hal ini disebabkan kondisi
ekonomi yang lebih baik sehingga usaha
sebagian besar debitur dapat memberikan
keuntungan yang lebih dan dapat melunasi
kewajibannya tepat waktu, selain itu disebabkan
oleh faktor kemauan dan kesadaran yang tinggi
debitur
dalam membayar
kewajibannya.
Sedangkan untuk mengetahui tingkat risiko yang
terjadi dilakukan analisis kredit atau penilaian
kredit terhadap kredit bermasalah atau problem
loan diantaranya kredit kurang lancar, diragukan
dan kredit macet
Bank “X” mengalokasikan dananya dalam
bentuk uang tunai di kas dan penanaman dana
dalam bentuk aktiva serta inventaris. Berdasarkan
perhitungan, maka Non Performing Loan (NPL)
tahun 2007 – 2010 dapat dirata-ratakan menjadi
1,41% + 0,90 % + 0,81 % + 0,80 %= 3.92%
Jumlah kredit yang disalurkan terbesar terjadi
pada tahun 2010 yaitu Rp. 56.112.502.840,- dan
terendah terjadi pada tahun 2007 sebesar Rp.
28.299.743.480.- Kategori kurang lancar tertinggi
terjadi pada tahun 2007 sebesar Rp.
132.027.000,- Dan terendah terjadi pada tahun
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2008 sebesar 63.132.000 Kategori diragukan
tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp.
244.257.200,- dan terendah pada tahun 2007
sebesar Rp. 97.804.050,- Karegori macet
tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar Rp.
177.299.000,- dan terendah pada tahun 2010
sebesar Rp. 98.507.000.Berdasarkan rincian Non Performing Loans
(NPL) pada table 1, 2 dan 3,dimana rata - rata
Non Performing Loans (NPL) Bank “X” yakni
sebesar 0,98 %. Artinya tingkat risiko kredit
Bank “X” berada pada kategori rendah.
V.

PENUTUP

Berdasarkan rincian Non Performing Loans
(NPL) pada tabel 1, 2 dan 3, dapat disimpulkan
rata - rata Non Performing Loans (NPL) Bank
“X” adalah:
1.
Tingkat risiko kredit Bank “X” berada
pada kategori rendah.
2.
Tingkat kredit bermasalah di Bank “X”
pada tahun 2007-2010 bisa dikategorikan
baik karena masih dibawah 5%.
3.
Setiap tahun terjadi penurunan NPL
terbesar terjadi pada tahun 2008 sebesar
0,90% sedangkan terkecil terjadi pada
tahun 2009 yakni 0,81%.
4.
Berdasarkan analisa penulis bahwa
kebijakan perkreditan di pihak Bank “X”
kurang selektif.
Sedangkan saran yang dapat penulis
sampaikan adalah sebagai berikut :
1.
Untuk dapat mempertahankan kegiatan
perkreditan yang sehat Bank “X” maka
terhadap kredit pada kategori lancar agar
tetap lancar dengan melakukan monitoring
yang ketat dan melaksanakan transaksi
ulang terhadap jaminan secara periodik.
serta membina dan mempertahankan
hubungan yang harmonis kepada nasabah,
lebih mempermudah proses pencairan dan
penyaluran dana.
2.
Analisa terhadap usaha debitur harus
dilakukan dengan lebih jeli dan lebih dalam
sehingga dapat mengurangi terjadinya
kredit bermasalah.
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3.

Untuk mengatasi tingkat risiko kredit Bank
“X” dalam menyalurkan kredit kepada
debitur agar betul - betul memperhatikan
dan melaksanakan faktor - faktor serta
metode analisis dalam pemberian kredit
yakni kemauan, kemampuan dan keandalan
agunan calon debitur yang memuat unsur
5C dan 7P sehingga tingkat risiko dapat
ditekan
atau
sedapat
mungkin
diminimalkan.
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