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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Manajemen Kredit 

Menurut Kasmir (2007:72) pengertian manajemen kredit adalah 

bagaimana mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut 

diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Agar pengelolaan kredit 

dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya maka kita terlebih dahulu harus 

mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit. 

Menurut Firdaus (2009:4) manajemen kredit adalah pengelolaan kredit 

yang dijalankan oleh bank meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengawasan sedemikian rupa sehingga kredit tersebut 

berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan 

debitur.  

Menurut Arthesa (2006:165) bahwa manajemen kredit merupakan 

bagian penting dalam manajemen perbankan secara keseluruhan, karena 

sebagian besar pendapatan bank mengandalkan sektor kredit. 

2.1.2 Langkah –Langkah Manajemen Kredit 

Pengelolaan kredit adalah kunci utama bagiperbankan nasionaluntuk 

tetap bertahan dalam persaingan yang ketat, serta akan memberikan 

pendapatan atau keuntungan yang diharapkan. Langkah - langkah 
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perbankan diIndonesia agar mencapai kondisi perkreditanyang sehat, 

yaitu: 

a. Perencanaan kredit. 

b. Proses pemberian  kredit dan administrasi kerdit. 

c. Analisis pemberian kredit. 

d. Jenis pembebanan suku bunga. 

e. Pengawasan kredit 

Langkah – langkah manajemen kredit menurut Arthesa (2006:167-184) 

adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan kredit. 

b. Proses pemberian kredit. 

2.1.3 Pengertian Kredit 

Kata kredit bersal dari bahasa latin yaitu (credere) yang berarti 

kepercayaan (truth atau faith). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah 

kepercayaan. Pemilik uang atau barang (kreditur) memberi kepercayaan 

kepada pihak peminjam (debitur) untuk menggunakan uang atau 

barangnya selama waktu tertentu. Peminjaman ini disertai pula dengan 

kepercayaan bahwa sang debitur dapat mengembalikan uang atau barang 

yang dipinjamkan kepadanya. Dengan demikian, kredit adalah pemberian 

atau pemakaian suatu uang atau barang kepada orang lain dalam jangka 

waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa 

bunga atau tanpa bunga, serta dimasa mendatang debitur harus sanggup 
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memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, apa yang telah dijanjikan 

itu dapat berupa barang, uang, atau jasa. 

Menurut UU. No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa 

kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga". Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan 

bunga tagihan. 

Menurut Raymond P. Kent dalam buku karangannya yang berjudul 

Money and Banking menyatakan bahwa “ kredit adalah hak untuk 

menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada 

waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan 

barang barang sekarang”.  

Menurut Hasibuan (2001) menyatakan bahwa “ kredit adalah semua 

jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh 

peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ”. 

Menurut Rivai (2004) menyatakan bahwa “ kredit adalah penyerahan 

barang, uang, atau jasa dari satu pihak (kreditur / pemberi pinjaman) atas 

dasar kepercayaan kepad pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji 

membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit  pada  tanggal yang 

telah disepakati kedua belah pihak”. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah 

pemberian pinjaman kepada nasabah (debitur) dari pemberi pinjaman 

(kreditur) berupa barang, uang, atau jasa yang berdasarkan kepercayaan 

dan dilandaskan persetujuan atau kesepakatan antara pihak debitur dan 

kreditur yang mewajibkan peminjam (debitur) untuk melunasi 

tunggakannya berupa utang dalam jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga atau tanpa bunga. 

2.1.4 Prinsip Penilaian Kredit 

Menurur Kasmir (2008), ada 3 macam konsep tentang prinsip – prinsip 

dalam penilaian pemberian kredit bank secara sehat, sebagai berikut :  

a. Prinsip 5C meliputi : Character, Capacity, Capital, Condition Of 

Economy and Collateral. 

b. Prinsip 7P meliputi : Personality, Party, Purpose, Payment, 

Profitability, Prospect and Protection. 

c. Prinsip 3R meliputi : Return, Repayment and Risk Bearing Ability. 

1. Penilaian kredit dengan metode analisis 5C, yaitu: 

a) Character ( Sifat Nasabah ) 

Kasmir ( 2001 : 104) menyatakan bahwa “character 

merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang - 

orang yang akan diberikan kredit benar - benar dapat dipercaya, hal 

ini tercermin dari latar belakang nasabah yang bersifat latar 

belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara 
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hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobby, 

kedudukan sosialnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” 

untuk membayar”. 

b) Capacity ( Kemampuan nasabah ) 

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui kemampuan 

membayar (willingness to ability) dari calon debitur apabila 

menerima pinjaman. Untuk melihat kemampuan nasabah dalam 

bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, 

kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam 

memahami tentang ketentuan – ketentuan pemerintah. “Begitu pula 

dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini 

sehingga akan terlihat akan kemampuannya dalam mengembalikan 

kredit yang diberikan” menurut (Kasmir, 2001 : 104). 

c) Capital (Modal) 

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk meneliti struktur modal 

yang dimiliki calon peminjam dan sejauh mana kemampuan modal 

sendiri dari calon debitur dalam memperoleh keuntungan.  

Penilaian ini menurut Kasmir (2001 : 104 ) “digunakan untuk 

melihat penggunaan modal yang dipunyai nasabah apakah efektif 

atau tidak”. Keefektifan penggunaannya dapat dilihat melalui 

laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan 

melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, 
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rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus melihat 

dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. 

d) Colleteral (Nilai Barang Jaminan ) 

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui berapa nilai 

harta /kekayaan yang digunakan sebagai jaminan oleh debitur. 

Jaminan bisa berupa barang bergerak maupun barang tidak 

bergerak atau jaminan yang diberikan calon nasabah dapat bersifat 

fisik maupun non fisik. Barang yang dijaminkan. 

Menurut Kasmir (2001:105) “hendaknya melebihi jumlah 

kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya 

sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang diagunkan 

dapat diproses secepat mungkin”. 

e) Condition of Economy  (Kondisi Nasabah ) 

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

prospek usaha calon debitur dimasa yang akan datang. Dalam 

menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik 

sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai 

sektor masing – masing. “ Bidang usaha yang dibiayai hendaknya 

benar – benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan 

terjadinya kredit bermasalah relatif kecil” (Kasmir, 2001 : 105). 
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2. Penilaian kredit dengan metode analisis 7P, yaitu: 

a) Personality (kepribadian) adalah sifat dan perilaku yang dimiliki 

calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit. Jika 

kepribadiannya baik maka kredit dapat diberikan. Sebaliknya 

apabila kepribadiannya jelek maka kredit tidak dapat diberikan. 

b) Party adalah mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu 

atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta 

karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan 

tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 

c) Purpose (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon 

debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. 

Tujuan kredit ini akan menjadi hal yang menentukan apakah 

permohonan calon debitur disetujui atau ditolak. 

d) Prospect adalah untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan 

datang menguntungkan dan mempunyai prospek atau sebaliknya. 

Prospect adalah prospek perusahaan dimasa datang,apakah akan 

menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). 

e) Payment (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana pembayaran 

kembali kredit yang diberikan hal ini dapat diketahui jika analisis 

kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan 

calon debitur. 
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f) Profitability adalah Untuk menganalisis bagaimana kemampuan 

nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke 

periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, 

apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. 

g) Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan 

jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa 

jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. 

3. Penilaian kredit dengan metode analisis 3R, yaitu: 

a) Returns adalah penilaian 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 dan begitu pula sebaliknya. 

b) Repayment adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan 

jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi 

perusahaanya tetap berjalan. 

c) Risk Bearing Ability adalah memperhitungkan besarnya 

kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, 

apakah risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan 

menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan 

strukturnya, jenis bidang usaha dan manajemen perusahaan 
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bersangkutan. Jika risk bearing ability perusahaan besar maka 

kredit tidak diberikan dan sebaliknya. 

2.1.5 Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang 

mengandung resiko tinggi atau kredit bermasalah adalah kredit-kredit 

yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang 

telah ditetapkan oleh bank. (Arthesa,dkk, 2006:181). 

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 08 / 19 / PBI  

/ 2006 tentang kualitas aktiva produktif pasal 3 ayat 3 angka 1, membagi 

tingkat kolektibilitas kredit menjadi : 

1. Kredit lancar (L) : Kredit lancar yaitu kredit yang perjalanannya lancar 

atau memuaskan, artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang 

pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik, pembayaran kewajiban 

tidak lebih dari 1 bulan dan kredit belum jatuh tempo). 

2. Kurang lancar (KL) : Kredit tidak lancar yaitu kredit yang terdapat 

tunggakan angsuran pokok dan/ bunga lebih dari 1 bulan tetapi 

tidaklebih dari 3 bulan dan kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 

bulan. 

3. Diragukan (D) : Kredit diragukan yaitu kredit yang telah tidak lancar 

dan belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan. 

Dalam kredit diragukan terdapat tunggakan pembayaran kewajiban 

angsuran pokok dan/ atau bunga lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih 
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dari 6 bulan atau kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 bulan tetapi 

tidak lebih dari 2 bulan. 

4. Macet (M) : Kredit macet yaitu apabila terdapat penundaan 

pembayaran kewajiban/ tunggakan angsuran pokok dan bunga lebih 

dari 6 bulan dan kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 bulan.  

2.1.6 Sebab – Sebab Terjadinya Kredit Bermasalah 

Beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah 

(Rivai, 2007:478) adalah sebagai berikut: 

1. Karena kesalahan Bank :  

a. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah. 

b. Kurang tajam dalam menganalisis maksud dan tujuan penggunaan 

kredit dan sumber pembayaran kembali. 

c. Kurang pemahaman kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari 

calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan. 

d. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon 

nasabah. 

e. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat. 

f. Pemberian kelonggaran terlalu banyak. 

g. Kurang pengalaman dari pejabat kredit atau account officer. 

h. Pejabat kredit atau account officer mudah dipengaruhi, diitimidasi 

atau dipaksa oleh calon nasabah. 

i. Kurang berfungsinya credit recovery officer. 
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j. Keyakinan yang berlebihan. 

k. Kurang mengadakan kunjungan on the spot pada lokasi perusahaan 

nasabah. 

l. Kurang mengadakan kontak dengan nasabah. 

m. Pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari. 

2. Karena Kesalahan Nasabah : 

a. Nasabah tidak kompeten. 

b. Nasabah tidak atau kurang pengalaman. 

c. Nasabah tidak jujur. 

d. Nasabah serakah. 

3. Faktor Eksternal : 

Akibat perubahan pada external environment diidentifikasi 

penyebab timbulnya kredit bermasalah, seperti perubahan-perubahan 

political dan lagal environment, deregulasi sector real, financial dan 

ekonomi menimbulkan pengaruh yang merugikan kepada seorang 

nasabah. Problem loan akan timbul oleh external environment sebagai 

akibat gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan 

menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, (Rivai, 2007: 479) 

seperti :  

a. Kondisi perekonomian. 

b. Perubahan-perubahan peraturan. 

c. Bencana alam. 
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2.1.7 Penyelesaian Kredit Bermasalah 

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa 

metode (Kasmir, 2000:103-104) yaitu : 

1. Rescheduling, yaitu dengan cara : 

a. Memperpanjang jangka waktu kredit : Dalam hal ini debitur 

diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit dari 6 

bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang 

lebih lama untuk mengembalikannya. 

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan 

jangka waktu kredit: Dalam hal ini jangka waktu angsuran 

kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali 

menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi 

mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. 

2. Reconditioning, dengan cara mengubah persyaratan yang ada seperti : 

a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang 

pokok. 

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. 

c. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, 

sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. 

d. Penurunan suku bunga,maksudnyaagar lebih meringankan beban 

nasabah. Sebagai contoh jika bunga pertahun sebelumnya 
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dibebankan 17% diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari 

pertimbagan bank bersangkutan. 

e. Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan 

kepada  nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan 

mampu lagi membayar kredit tersebut. 

3. Restructuring, yaitu dengan cara : 

a. Menambah jumlah kredit. 

b. Menambah equity yaitu dengan menyetor uang tunai dan tambahan 

dari pemilik 

4. Kombinasi : Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang di 

atas. 

5. Penyitaan jaminan : merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah 

benar-benar tidak punya etikad baik atau sudah tidak mampu lagi 

untuk membayar semua hutang-hutangnya. 

2.1.8 Pengertian Non Performing Loan (NPL) 

Non Performing Loan (NPL) dapat digunakan dalam menentukan 

kriteria untuk meminimalisasi risiko kredit. NPL menggambarkan tingkat 

risiko kredit yang dihadapi bank. Nilai NPL kecil menunjukkan semakin 

kecil risiko kredit yang ditanggung oleh bank. Standar kriteria yang 

ditetapkan Bank Indonesia bahwa rasio kredit bermasalah tidak boleh 

melebihi 5%. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dalam Surat Edaran 
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Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tahun 2010, rasio NPL dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

NPL =
Jumlah Kredit Bermasalah

Jumlah Kredit Yang Diberikan
X 100% 

 

Hasil perhitungan rumus tersebut akan dianalisis dengan 

menggunakan analisis trend untuk mengetahui kecenderungan, apakah 

menurun, fluktuasi atau bahkan naik. 

2.1.9 Penanganan Kredit Bermasalah 

Menurut Hariyani (2010:39-41) langkah- langkah penanganan kredit 

bermasalah untuk menurunkan rasio kredit bermasalah (NPL) sehingga 

meminimalisir risiko kredit agar dapat meningkatkan tingkat kesehatan 

bank, sebagai berikut: 

1. Penyelamatan Kredit Bermasalah meliputi: reschelduling, 

reconditioning, restructuring. 

2. Penyelesaian Kredit Bermasalah meliputi: hapus buku, 

pengambilalihan agunan dan hapus tagih. 
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2.2 Telaah Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Ryfan Racel Rompas, Inggriani Elim, dan I Gede Suwetja (2018) meneliti 

tentang Analisis Pengelolaan Piutang dan Kerugian Piutang Tak Tertagih 

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang. Dengan metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif, hasil penelitiannya adalah 

pengelolaan piutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia berjalan dengan 

baik berdasarkan Lingkungan Pengendalian, Penentuan Risiko, Aktivitas 

Pengendalian, Informasi Komunikasi, Pengawasan dan Pemantauan. 

2. Aga Bayu Erlangga, Dwiatmanto, dan Devi Farah Azizah (2018) meneliti 

tentang Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Kredit 

Guna Meminimalisir Risiko Kredit. Dengan penelitian kualitatif yang 

digunakan metode deskriptif, hasil penelitiannya adalah Manajemen 

kredit yang diterapkan di PT. BPR Wlingi Pahalapakto sudah baik sesuai 

teori, namun mengidentifikasikan risiko kredit pada  PT. BPR Wlingi 

Pahalapakto sedikit memiliki kelemahan jika nasabah yang akan 

mengajukan kreit memiliki tanggungan kredit di Koperasi, maka tidak 

dapat dilacak salam Sistem Informasi Debitor (SID) dan perlu kejujuran 

serta komunikasi yang baik antara nasabah dan Account Officer. 

3. Sapta Priangga Putra, Topowijono, dan Nengah Sudjana (2015) meneliti 

tentang Analisis Manajemen Risiko Kredit Sebagai Alat Untuk 
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Meminimalisir Risiko Kredit. Dengan penelitian kualitatif yang 

digunakan metode deskriptif, hasil penelitiannya adalah penerapan 

manajemen risiko kredit pada PT. BPR Dau Kusumadjaja Malang, 

meliputi : identifikasi,pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko 

kredit sudah baik karena sudah sesuai dengan teori. Bank telah 

menerapkan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dengan 

metode reschedulling, reconditioning, restructuring, hapus buku, 

pengambilalihan jaminan dan hapus tagih. 

4. Rafika Lihani, Ngadiman, dan Nurhasan Hamidi (2013) meneliti tentang 

Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalkan Risiko Kredit ( Studi 

Pada PD. BPR BKK Tasikmadu Karanganyar). Dengan penelitian 

kualitatif yang digunakan metode deskriptif, hasil penelitiannya adalah 

penerapan manajemen kredit pada PD. BPR BKK Tasikmadu 

Karanganyar masih belum maksimal karena masih terdapat kekurangan 

dalam hal : analisis kredit yang dilakukan kurang maksimal, kurang 

dipegang prinsip kehati – hatian pihak pemutus kredit dan dari segi 

pengawasan yang diterapkan belum efektif.  

5. Suprihatmi Sri Wardiningsih (2011) meneliti tentang Analisis 

Pengelolaan Piutang Sebagai Tindak Lanjut Kebijakan Penjualan Kredit. 

hasil penelitiannya adalah Dengan semakin ketatnya persaingan di dunia 

bisnis, kebijakan penjualan kredit merupakan pilihan yang dianggap tepat 

untuk meningkatkan volume penjualan dalam meraih keuntungan. Dan 
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untuk meraih pelanggan yang potensial banyak perusahaan berlomba 

untuk memberikan kemudahan dalam penjualan kreditnya. Meningkatnya 

volume penjualan kredit, mengakibatkan piutang dagang juga meningkat 

sehingga perlu pengelolaan piutang secara optimal yaitu manfaat 

(keuntungan) yang diperoleh harus lebih besar daripada pengorbanan 

(biaya) yang timbul akibat adanya piutang dagang.  

6. Oka Aviani Savitri,, Zahroh Z.A, dan Nila Firdausi Nuzula (2014) 

meneliti tentang Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam 

Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (Studi Pada 

Bank Jatim Cabang Mojokerto). Dengan metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif, hasil penelitiannya adalah Manajemen risiko 

kredit pada Bank Jatim Cabang Mojokerto telah dilaksanakan dengan 

baik. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan, yaitu 

antara lain : Belum ada staf khusus yang menerima permohonan kredit 

dari calon debitur. Bank Jatim Cabang Mojokerto belum memiliki bagian 

khusus Supervisi Kredit. Analis Kredit kurang berhati-hati sehingga 

memberikan fasilitas KUR kepada debitur yang sedang mempunyai 

fasilitas pinjaman selain pinjaman konsumtif dari bank lain. Pemantauan 

terhadap debitur dan pelaporan hasil kunjungan dalam call report belum 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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7. Dedi Mulyadi dan Siti Jubaedah (2016) meneliti tentang Analisis 

Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah ( 

Studi Pada PT. BPR Pantura Abadi Karawang). Dengan metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif, hasil penelitiannya adalah 

Manjemen kredit yang dilaksanakan oleh PT. BPR Pantura Abadi dalam 

upaya meminimalkan kredit bermasalah dengan melaksanakan fungsi 

manajemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan faktor-faktor yang menyebankan kredit bermasalah 

disebabkan oleh kesalahan debitur biasanya problem keluarga, 

pemborosan, kegagalan usaha, pemutusan hubungan kerja bagi debitur 

yang berstatus karyawan dan terjadinya post majeur atau kejadian yang 

tak diduga seperti bencana alam. Penanganan kredit bermasalah pada PT. 

BPR Pantura Abadi adalah melakukan resceduling, Reconditioning dan 

Restructuring atau kombinasi dari ketiga kebijakan tersebut. Langkah 

berikutnya penjualan aset debitur yaitu Upaya ini dilakukan dengan cara 

memberikan kesempatan kepada debitur untuk menjual asetnya oleh 

debitur yang bersangkutan bersama- sama pihak bank dan nilai penjualan 

akan dipakai untuk melunasi kreditnya sedangkan sisanya dari nilai 

penjualan diberikan kepada nasabah. 

 


