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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Bank 

 Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat,bak merupakan 

perusahaan yang sangat penting yang dapat menunjang keseluruhan program 

pembiayaan atau pembayaran baik dalam menghimpun dana maupun lembaga 

yang melancarkan arus uang dari masyarakat. 

 Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998, pengertian Bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

 Menurut Iskandar (2008:5), pengertian Bank adalah badan usaha yag 

bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, 

pemberi pinjaman dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral. 

 Berdasarkan pegertian-pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan 

bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menyimpan dana 

dari masyarakat dan meyalurkannya kembali ke masyarakat. 
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2.1.2 Jenis-Jenis Bank 

 Menurut Kasmir (2005:18), jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari 

berbagai segi antara lain: dilihat dari segi fungsinya, dilihat dari segi 

kepemilikannya, dilihat dari segi status, dan dilihat dari segi cara menentukan 

harga. Untuk lebih jelasnya diuraikan tentang jenis-jenis bank dibawah ini: 

1. Dilihat dari Segi Fungsinya 

a. Bank Umum  

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

b. Bank Perkreditan Rakyat  

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran artinya jasa-jasa perbankan 

yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau 

jasa bank umum. 

2.  Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

a.  Bank milik pemerintah 

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya 

dimilki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki 

oleh pemerintah pula. 
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b.  Bank milik swasta nasional 

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimilki oleh 

swasta nasional. Kemudian akte pendiriannyapun didirikan oleh swasta, begitu 

pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. 

c. Bank milik koperasi 

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimilki oleh 

perusahaan yang berbadan hukum koperasi. 

d. Bank milik asing 

Merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta 

asing atau pemerintah asing. Kepemilikannyapun jelas dimiliki oleh pihak asing 

(luar negeri).  

3.  Dilihat dari Segi Status 

a. Bank Devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau 

yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer 

keluar negeri. 

b. Bank Non Devisa 

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan 

transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi 

seperti halnya bank devisa. 



9 
 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Bank BPD Bali 

termasuk dalam jenis bank milik pemeritah daerah karena sebagian saham PT. 

Bank BPD Bali dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi. 

2.1.3 Fungsi Bank 

 Fungsi bank menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso yaitu: 

a. Agent of trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam 

hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.  

b. Agent of development 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil 

tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling 

mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor 

moneter tidak bekerja dengan baik. 

c. Agent of services 

Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan 

perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa 

pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan 

penyelesaian tagihan. 

2.1.4 Tujuan Bank 

 Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 (Pasal 1) yang dikutip oleh 

Sembiring (2008:7), tujuan bank adalah menunjang pelaksanaan pembangunan 
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dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional 

kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

2.1.5 Prosedur 

 Prosedur menurut Mulyadi (2001:5) adalah sistem urutan kegiatan 

klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, 

yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan 

yang terjadi berulang-ulang. Berdasarkan penelitian ini, prosedur merupakan 

tahap-tahap kegiatan dalam pemberian kredit pensiun pada PT. Bank BPD Bali 

Kantor Cabang Ubud. 

2.1.6 Pengertian Kredit 

 Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari 

masyarakat luas. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan 

atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Dengan Diberikan 

rangsangan yaitu balas jasa berupa bunga, hadiah, pelayanan dan balas jasa 

lainnya. Aktivitas bank yang kedua adalah menyalurkan kembali dana tersebut 

kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal 

juga dengan istilah alokasi dana. Alokasi dana yang paling utama dan paling 

penting bagi kegiatan perbankan konvensional adalah alokasi dana dalam bentuk 

pinjaman atau kredit. 

Pengertian kredit menurut Rahcmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004:2), 

kredit adalah pertukaran/pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang 

lainnya baik itu berupa uang, barang maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia 
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akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama dimasa yang 

akan datang. 

 Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang 

atau barang yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank mempunyai kredit 

untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank 

(kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai 

dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Mencakup hak dan kewajiban masing-

masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. 

Begitu pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap 

perjanjian yang telah dibuat bersama.   

2.1.7 Jenis-jenis Kredit 

Menurut Kasmir (2005:109), menyatakan bahwa jenis-jenis kredit dapat 

dilihat dari berbagai segi antara lain: 

1. Dilihat dari segi kegunaan 

a. Kredit investasi  

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan 

untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau 

untuk keperluan rehabilitasi. 

b. Kredit modal kerja  

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam operasionalnya. 
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2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

a. Kredit produktif 

Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau 

produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan 

jasa. 

b. Kredit konsumtif 

Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara 

pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang 

dihasilkan, karena memang untuk digunakan seseorang atau badan usaha. 

Tujuan penggunaan kredit komsumtif secara garis besar dapat dibedakan atas 

penerima kredit atau penggunaan kredit komsumtif tersebut, yaitu Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor, Kredit 

kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pensiunan/Pegawai Swasta dan Kredit 

kepada Anggota DPRD. 

c. Kredit perdagangan 

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk 

membiayai aktivitas perdagangannya.  

3. Dilihat dari segi jangka waktu 

a. Kredit jangka pendek 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling 

lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 
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b. Kredit jangka menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan 

biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. 

c. Kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka 

panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. 

4. Dilihat dari segi jaminan 

a. Kredit dengan jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut 

dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.  

b. Kredit tanpa jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.  

5. Dilihat dari sektor usaha 

a. Kredit pertanian 

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. 

Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang. 

b. Kredit peternakan 

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baika jangka 

pendek maupun jangka panjang. 
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c. Kredit industri 

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri 

kecil, industri menengah  atau industri besar. 

d. Kredit pertambangan 

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang 

yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang. 

e. Kredit pendidikan 

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana 

pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. 

f. Kredit profesi 

 Merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan profesional . 

g. Kredit perumahan 

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan 

biasanya berjangka waktu panjang. 

h.  Dan sektor-sektor lainnya. 

2.1.8 Prosedur Penyaluran Kredit 

Menurut Kasmir (2005:124-128), prosedur penyaluran kredit yaitu: 

1.   Pengajuan berkas-berkas 

Pengajuan proposal pinjaman kredit hendaknya yang berisi antara lain:  
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a. Latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis 

bidang usaha, identitas perusahaan, dan lain-lain. 

b. Maksud dan tujuan 

c. Besarnya kredit dan jangka waktu 

d. Cara pemohon mengembalikan kredit 

e. Jaminan kredit 

2. Penyelidikan berkas pinjaman 

 Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah 

lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum 

lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan 

apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan 

tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja. 

3. Wawancara I dan II 

 Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung 

berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas 

tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini 

juga ingin mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Dan 

apabila masih terdapat kekurangan diwawancara I maka dilakukan wawancara II. 

4. Pemeriksaan Lapangan 

 Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai 

objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot 

dicocokkan dengan hasil wawancara I. Kegiatan ini bersifat rahasia dan tidak 



16 
 

diketahui oleh nasabah, sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan 

kondisi yang sebenarnya. 

5. Keputusan Kredit 

 Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan 

diberikan atau ditolak, jika diterima maka, dipersiapkan administrasinya. 

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang 

ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-

masing. 

6. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya 

 Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka 

sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad 

kredit, mengikat jaminan dengan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap 

perlu. Penandatangan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung 

atau dengan melalui notaris. 

7. Realisasi kredit 

 Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang 

diperlukan dengan membuka tabungan di bank yang bersangkutan. 

8. Penyaluran atau penarikan dana 

 Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai 

realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan 

kredit yaitu secara sekaligus atau secara bertahap. 
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2.1.9 Kredit Pensiunan 

 Kredit pensiunan adalah kredit yang diberikan kepada Pensiunan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) yang pembayaran pensiunnya disalurkan melalui PT. Bank 

BPD Bali Kantor Cabang Ubud dan digunakan untuk membiayai kebutuhan 

pemohon yang bersifat pribadi (personal), yang pembayarannya tiap bulannya 

akan dipotong dari gaji pemohon yang disetorkan pada tabungan yag ada di PT. 

Bank BPD Bali Kantor Cabang Ubud. 


