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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang sistem perkreditan telah banyak 

dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Diantaranya sebagai berikut: 

1.  Febryanty (2009) meneliti tentang “Evaluasi Penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi Pada Sistem Pengajuan Dan Persetujuan Kredit Pada PT. Bpr” 

Dari penelitian ini diperoleh bahwa  sistem  informasi akuntansi  yang  

diterapkan  dalam  prosedur  pengajuan dan  pemberian  kredit  telah 

memadai   karena   telah   memenuhi   karakteristik   sistem informasi   

akuntansi 

2. Gita, AP (2012) meneliti tentang “Analisis Sistem Informasi Akuntansi 

Kredit Pegawai Negeri Sipil Pada PT. Bank Jatim Cabang Nganjuk”. Dari 

hasil penelitian ini diperoleh bahwa prosedur pemberian kredit pada PT. 

Bank Jatim cukup baik dan dalam pelaksanaannya mudah dan cepat 

sehingga dalam praktik prosedur yang dilakukan sederhana dan tidak 

memakan waktu yang lama dalam mengambil keputusan pemberian kredit 

kepada pemhon kredit. 

3. Rahardjo, MDP (2012) meneliti tentang “Analysis Sistem Perkreditan 

Bank Mandiri Syariah Terhadap Usaha Kecil Menengah”. Dari hasil 

penelitian ini adalah system akad di lingkungan bank syariah senantiasa 

memegang teguh kesederajatan/kesetaraan dan keadilan antara bank dan 

nasabah. 

2.2 Kerangka Teori/Konsep 

2.2.1 Konsep Sistem 
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Dalam setiap perusahaan, sistem diperlakukan untuk menjaga kesinambungan 

kegiatan suatu perusahaan. Dengan adanya sistem maka penyelenggaraan 

operasional perusahaan diharapkan dapat berjalan baik dan terkoordinasi sehingga 

dapat mencapai hasil yang optimal. 

Sistem adalah kumpulan/grup dari  sub  sistem/bagian/komponen apapun baik 

fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain   dan   bekerja   

sama   secara   harmonis   untuk   mencapai   satu   tujuan  tertentu (Susanto, 

2013:22). Menurut Jogiyanto (2009:34), sistem adalah suatu jaringan kerja dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan sasaran yang tertentu. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

suatu kesatuan yang memiliki komponen atau elemen yang dihubungkan bersama 

untuk memudahkan aliran informasi atau materi untuk mencapai suatu tujuan.  

Karakteristik sistem menurut Jogiyanto (2009:3): 

1. Mempunyai mekanisme pengendalian dan umpan balik 

Mekanisme pengendalian (control mechanism) diwujudkan dengan 

menggunakan umpan balik (feedback), yang mencuplik keluaran. Umpan 

balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. 

Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan 

tujuan. 

2. Mempunyai batas sistem (boundary) 

Yang disebut batas (boundary) sistem adalah pemisah antara sistem dan 

daerah di luar sistem (lingkungan). 

3. Mempunyai lingkungan luar sistem (environments) 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. 

4. Adanya masukan (input) sistem. 
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Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem 

dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-

hal yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak. 

5. Pengolah (process) 

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi 

dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai. 

6. Adanya keluaran (output) sistem. 

Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. 

7. Sasaran (objectives) atau tujuan (goal) 

Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa 

tujuan, sistem  menjadi tak terarah dan tak terkendali. 

2.2.2 Konsep Akuntansi 

Setiap jenis kegiatan usaha sangat perlu suatu administrasi untuk mencatat dan 

melaporkan semua kegiatan yang ada dengan baik. Untuk keperluan itu melalui 

sejarah yang panjang telah diciptakan oleh berbagai ahli administrasi yang disebut 

akuntansi. 

Akuntansi menurut A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT) dalam 

Harahap (2004:4) adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan 

menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal 

mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para 

pemakainya. 

Menurut Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4 dalam Harahap 

(2004:4-5) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa untuk memberikan informasi yang 

bersifat kuantitatif dimana pada umumnya berukuran materi atau uang mengenai 

suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mengambil 

keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa pilihan alternatif. 
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Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan 

serangkaian kegiatan pengidentifikasian, pengumpulan, pencatatan, pelaporan 

kegiatan-kegiatan ekonomi dalam suatu organisasi untuk menghasilkan informasi 

yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. 

2.2.3 Konsep Sistem Informasi Akuntansi 

Salah satu sistem informasi di antara berbagai sistem informasi yang digunakan 

manajemen dalam mengelola perusahaan adalah Sistem Informasi Akuntansi 

(SIA). 

Menurut Krismiaji (2005:4), pengertian sistem informasi akuntansi adalah suatu 

sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang 

bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. 

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Laudon dalam Azhar Susanto 

(2013:52 )adalah komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja 

sama  untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan informasi   untuk   

mendukung pengambilan  keputusan koordinasi, pengendalian, dan untuk 

memberikan gambaran aktivitas di dalam perusahaan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah sistem informasi yang mengolah data keuangan yang 

berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikannya 

dalam bentuk laporan keuangan pada manajemen perusahaan. 

Sistem informasi akuntansi dibuat mempunyai tujuan utama yaitu menyediakan 

informasi akuntansi bagi berbagai variasi pengguna. Pengguna disini dapat dibagi 

menjadi pengguna internal dan eksternal. Manajer merupakan salah satu pengguna 

internal sistem informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan dalam kegiatan 
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operasi perusahaan, sedangkan pelanggan merupakan pengguna eksternal. 

Beberapa tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi dimaksudkan untuk: 

- Mengolah dan menyimpan data seluruh transaksi keuangan, 

- Memproses data keuangan menjadi informasi dalam pengambilan 

keputusan manajemen mengenai perencanaan dan pengendalian usaha, 

- Pengawasan terhadap seluruh aktifitas keuangan perusahaan, 

- Efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan, 

- Penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode 

akuntansi yang tepat. 

2.2.4 Kredit 

2.2.4.1 Pengertian Kredit 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, Pasal 1 angka 11). Sedangkan menurut Hasibuan (2008:87), kredit 

adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh 

peminjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

2.2.4.2 Tujuan Kredit 

Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut (Kasmir, 2012:116) adalah untuk: 

a. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit. 

b. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada. 

c. Melaksanakan kegiatan operasional bank. 

d. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat. 
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e. Memperlancar lalu lintas pembayaran. 

f. Menambah modal kerja perusahaan. 

2.2.4.3 Unsur-Unsur Kredit 

Adapun unsur–unsur kredit menurut (Kasmir, 2012:114) adalah: 

a. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa kredit yang 

diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) akan benar–benar 

diterimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. 

b. Kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana 

masing–masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing–

masing. 

c. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang 

sudah disepakati kedua belah pihak. 

d. Resiko. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan 

memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu 

kredit. 

e. Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu 

kredit. Balas jasa kita kenal dengan nama bunga. 

2.2.4.4 Jenis Kredit 

Jenis kredit menurut Triandaru dan Budisantoso (2006:117-118) dibedakan atas 

dasar penggunaan dananya oleh debitur, adalah sebagai berikut: 

a. Kredit Invetasi 

Kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti 

pembangunan pabrik, pembelian mesin. 

b. Kredit Modal Kerja 

Kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk 

pembiayaan/pembelian bahan baku produksi 
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c. Kredit Konsumsi 

Kredit untuk perorangan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti 

rumah (KPR-Kredit Pemilikan Rumah), kendaraan (KKB-Kredit 

Kendaraan Bermotor). 

d. Kredit Usaha Tanpa Bunga dan Tanpa Agunan 

Kredit ini disediakan khusus untuk usaha kecil dan menengah seperti 

Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

 

Menurut Kasmir (2010:106-107) untuk menentukan berkualitas atau tidaknya 

suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia 

menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut: 

a. Lancar 

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila: 

1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu 

2. Memiliki mutasi rekening yang aktif 

b. Dalam Perhatian Khusus 

Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khsusus apabila memenuhi 

kriteria antara lain: 

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga 

yang belum melampaui 90 hari 

2. Kadang-kadang terjadi cerukan 

3. Didukung dengan pinjaman baru 

c. Kurang Lancar 

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara  

lain: 

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga 

yang telah melampaui 90 hari 

2. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur 

d. Diragukan 

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain: 
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1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga 

yang telah melampaui 180 hari 

2. Dokumen hokum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun 

pengikatan jaminan 

e. Macet 

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria   berikut antara 

lain: 

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau  bunga 

yang telah melampaui 270 hari 

2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru 

2.2.4.5 Prinsip Pemberian Kredit 

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan 

analisis 5 C dan 7P. Penjelasan analisis 5C (Kasmir, 2004) adalah sebagai berikut: 

1. Character menganalisis watak dari peminjam sangat penting untuk 

diperhatikan. 

2. Capacity menganalisis faktor kemampuan untuk mengetahui kesungguhan 

nasabah melunasi hutangnya. 

3. Capital menganalisis modal untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan 

dalam menanggung beban resiko yang mungkin dialami perusahaan. 

4. Collateral menganalisis jaminan untuk diteliti keabsahan dan 

kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang 

dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 

5. Condition menganalisis kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada 

sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. 
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Penilaian kredit dengan menggunakan 7P (Kasmir, 2004) adalah sebagai berikut: 

1. Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah 

laku sehari–hari maupun kepribadian masa lalu. 

2. Party yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau 

golongan–golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta 

karakternya. 

3. Purpose yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit 

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. 

4. Prospect yaitu menilai usaha nasabah di masa akan datang 

menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau 

sebaliknya. 

5. Payment yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit 

yang telah diambil atau sumber dana untuk pengembalian kredit. 

6. Profitability yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam 

mencari laba. 

7. Protection yaitu bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan 

mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-

benar aman. 

2.2.5 Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit 

Sistem informasi akuntansi pemberian kredit adalah suatu sistem yang terdiri dari 

sekelompok unsur yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya, 

sehingga sistem tersebut dapat digunakan untuk mengelola data yang 

berhubungan dengan usaha-usaha suatu perusahaan, menyebabkan terjadinya 

peristiwa pemberian kredit yang meliputi prosedur, dokumen, pencatatan dan 

bagian yang terkait dengan tujuan menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh 

manajemen dan pihak lain yang berkempentingan. Dengan adanya sistem 

akuntansi pemberian kredit tersebut maka pembayaran kredit dilakukan pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Tahap-tahap 
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prosedur dalam pemberian kredit yang biasa dilakukan dalam perbankan, yaitu 

Hermansyah, (2005:68) dalam Ningsih (2012: 21-31): 

1. Tahap permohonan kredit. 

Seorang calon debitur harus membuat surat pengajuan kredit atas dasar 

permohonan kredit yang dilengkapi dengan daftar isian yang disediakan 

oleh bank yang sudah diisi lengkap dan sebenarnya dan daftar lampiran 

lainnya yang diperlukan menurut jenis kreditnya. Pada tahap permohonan 

kredit juga dilakukan proses pengumpulan data dari calon debitur yang 

meliputi nama dan alamat calon debitur, piutang usaha, tempat 

penggunaan kredit, waktu penggunaan kredit, jumlah waktu pinjaman 

kredit, jangka waktu pinjaman, sumber dana bagi pelunasan kredit,  

anggaran dasar perusahaan debitur, aspek legal perusahaan, NPWP, tanda 

daftar perusahaan (TDP), fotokopian jaminan dan laporan keuangan. 

2. Tahap penyidikan dan analisis. 

Keadaan usaha atau proyek permohonan kredit dalam tahap ini diadakan 

penilaian secara mendalam. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek dan 

pada umumnya terdiri : 

a. Aspek menajemen dan organisasi (Management dan organization). 

Pada dasarnya seorang debitur adalah seorang yang berjiwa 

wiraswasta dan mempunyai keahlian, serta mempunyai struktur 

organisasi usaha yang efisien. 

b. Aspek pemasaran (Marketing). 

Barang atau jasa yang dihasilkan harus mempunyai prospek 

pemasaran. 

c. Aspek teknik (Technical). 

Peralatan atau teknologi yang digunakan baik kepastian meupun 

jenisnya serta proses produksinya, hendaknya efektif dan efisien. 

d. Aspek keuangan (Financial). 

Perhitungan keungan perusahaan mencerminkan kemampuan calon 

debitur untuk memenuhi kewajibannya, baik untuk pengembalian 

pokok pinjaman maupun bunganya dalam waktu yang wajar. 
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e. Aspek hukum (Legal). 

Usaha yang diberikan bantuan kredit harus memenuhi ketentuan 

hukum yang berlaku. 

f. Aspek sosial ekonomi (Social economy). 

Usaha yang akan dibiayai oleh kredit hendaknya dapat meyerap 

tenaga kerja yang menganggur dan sedapat mungkin tidak merusak 

lingkungan hidup. 

 

Hal-hal yang perlu di lakukan dalam penyelidikan kredit adalah: 

a. Wawancara dengan calon debitur. 

b. Pemeriksaan kebenaran informasi yang dilakukan oleh calon debitur. 

c. Peninjauan terhadap jaminan yang diserahkan. 

d. Bank cheking yang bertujuan untuk memperoleh bank to bank 

information atas kondisi dan fasilitas yang sudah diperoleh debitur 

bank lain. 

e. Menyususn laporan mnegenai hasil penyelidikan yang telah di 

laksanakan. 

f. Perusahaan melakukan analisis terhadap barbagai aspek dari data 

yang telah dilakukan. 

 

3. Tahap keputusan atas permohonan kredit. 

Keputusan atas permohonan kredit mengenai formulir, persyaratan dan 

kelengkapan data yang telah dianalisis untuk permohonan kredit diajukan 

kepada pejabat yang mempunyai wewenang memutuskan kredit dengan 

tingkatan batas wewenang persetujuan berjenjang dari kantor cabang ke 

kantor wilayah dan berakhir ke kantor pusat. 

4. Tahap penolakan atas permohonan kredit. 

Penolakan atas permohonan kredit dapat terjadi bila nyata-nyata dianggap 

oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan. Permohonan kredit 

calon debitur dapat langsung ditolak pada awal sebelum calon debitur 

tersebut mengisi dan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini 
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sangat mungkin terjadi bila saat penyidikan awal sudah diperoleh 

informasi yang negative tentang debitur. Permohonan kredit juga dapat 

ditolak setelah formulir, persyaratan dan kelengkapan yang lainnya 

diajukan kepada bagian kumite kredit dilakukan secara tertulis dengan 

mencantumkan alasan penolakan. Bagian kredit akan memberitahukan 

segera penolakan permohonan kredit tersebut kepada calon debitur baik 

secara lisan maupun tulisan. 

5. Tahap persetujuan atas permohonan kredit. 

Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan 

sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Bagian kredit 

dapat menyampaikan persetujuan atas permohonan kredit calon debitur 

secara tertulis dalam bentuk surat penawaran kredit atau surat penegasan 

persetujuan dengan mencantumkan maksimum/limit kredit, jangka waktu 

berlakunya kredit, bentuk pinjaman, tujuan pinjaman, suku bunga, provisi 

kredit, bea materai yang harus dibayar, keharusan mendatangani surat 

perjanjian kredit, penutupan asuransi barang-barang jaminan, sanksi-

sanksi, syarat-syarat untuk pengajuan permohonan perpanjangan dan 

tambahan kredit, laporan-laporan yang harus diserahkan dan ketentuan-

ketentuan lain selain keperluan. Langkah-langkah yang harus diambil 

dalam setelah membuat surat perjanjian kredit adalah penandatanganan 

perjanjian kredit, asuransi barang jaminan dan asuransi kredit. 

6. Tahap pencairan kredit. 

Tindakan yang wajib dilakukan bank sebelum mencairkan kredit adalah 

memeriksa ulang seluruh dokumen yang telah dikumpulkan sejak tahap 

pengajuan permintaan kredit, memeriksa persyaratan sebelum penarikan 

pertama kredit telah dipenuhi kreditur yang hasilnya dituangkan dalam 

sebuah laporan tertulis dan mengumpulkan dokumen yang di perlukan 

dalam rangka pencairan kredit. Cara pencairan kredit yang telah di setujui 

dapat di lakukan melalui penarikan dengan cek atau bilyet giro, dengan 

kwitansi, dengan dokumen-dokumen lain sebagai alat perintah 

pembayaran atau dengan pemindah bukuan atas tujuan rekening pinjaman 
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debitur. Alat pencairan kredit seperti cek, kwitansi, nota pemindah buku 

dan dokumen-dokumen lain akan menjadi alat pembukuan. 

2.2.6 Perbankan Syariah 

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud 

dengan perbankan ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan tidak 

mengandalkan pada bunga. 

2.2.6.1 Sejarah Lahirnya Bank Syariah 

Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan 

pertentangan antara bunga bank dengan riba pada sebagian masyarakat kita. Bank 

Islam lahir di Indonesia sekitar tahun 1990 yang direvisi dengan Undang-Undang 

perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam bentuk sebuah bank 

dengan sistem bagi hasil atau bank syariah. Munculnya bank syariah karena 

situasi dan keadaan yang terkait dengan perangkat bunga yang dikembangkan 

oleh bank konvensional yang menjadikan ganjalan di sebagian masyarakat kita 

dan harus segera ditemukan pemecahannya. 

Keberadaan perbankan syariah di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh 

setelah adanya paket deregulasi yaitu yang berkaitan dengan lahirnya Undang-

Undang perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dengan tegas mengakui keberadaan dan 

berfungsinya bank syariah. Selain terdapat dalam Undang-Undang perbankan 

Nomor 7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 
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tentang perbankan terdapat juga dalam peraturan yang dikeluarkan Bank 

Indonesia antara lain: 

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBF2004 tertanggal 14 Oktober 

2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan 

Prinsip Syariah. 

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 

tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi 

Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan kantor Bank 

berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. 

2.2.6.2 Prinsip Perbankan Syariah 

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 

(penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya) 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional 

(DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

Dalam Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 dikatakan 

bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana 

dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 

dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), 

prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau 

pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan 

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain 

(ijarah wa iqtina). 

Saat melakukan kegiatan operasional, bank syariah menganut prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 
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 Prinsip Keadilan adalah prinsip yang tercermin dari penerapan imbalan 

atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati 

bersama antara Bank dan Nasabah.  

 Prinsip Kemitraan adalah bank syariah menempatkan nasabah 

penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada 

kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin 

dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara 

nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. 

 Prinsip Keterbukaan adalah melalui laporan keuangan bank yang terbuka 

secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan 

dana dan kualitas manajemen bank. 

2.2.6.3 Kegiatan Pemberian Kredit Pada Bank Syariah 

Dalam kegiatan bank syariah dikenal juga dengan nama pembiayaan atau yang 

biasa kita sebut dengan nama kredit. Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu 

tugas pokok bank. Macam-macam pembiayaan bank syariah: 

a. Pembiayaan Musyarakah 

Yang dimaksud dengan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua 

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan 

resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

b. Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan Mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak 

dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal 

(100%) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha 

secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 

kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. 

c. Pembiayaan Murabahah 
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Yang dimaksud dengan Murabahah adalah akad jual beli antara dua pihak  

dimana pihak pertama membeli barang yang diperlukan pihak lainnya 

kemudian menjualnya kepada pihak lain yg bersangkutan sebesar harga 

perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara 

kedua belah pihak. 

d. Al-Muzara’ah 

Muzara’ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan 

dengan penggarap dimana pemilik lahan pertanian kepada si penggarap 

untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) 

dari hasil panen. 

Secara umum beberapa syarat yang harus dimiliki untuk pengajuan pembiayaan 

ke bank syariah adalah: 

1. Jaminan agunan berupa sertifikat tanah, kebun, rumah, BPKB dan 

sejenisnya disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang diajukan 

2. KTP 

3. Kartu Keluarga 

4. NPWP 

5. Surat keterangan gaji atau surat keterangan memiliki tanah atau kebun 

6. Foto dan sebagainya. 

Beberapa persyaratan umum di atas perlu dimiliki sebelum mengajukan 

pembiayaan kepada pihak bank dan setelah mengajukan pembiayaan, pihak dari 

bank akan melakukan survey lokasi terhadap jaminan yang diajukan. 

2.2.6.4 Bank Umum Syariah 

Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang 

bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 
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Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan lama yang telah dicabut 

yaitu meliputi: 

a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32/2/UPPB tertanggal 12 Mei 1999 

Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. 

b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR 

tertanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip 

Syariah. 

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang 

melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, Bank Syariah 

Mandiri (BSM) berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak 

perusahaan di lingkup Bank Mandiri (ex BDN) yang kemudian dikonversikan 

secara penuh. 

Nasabah yang memanfaatkan layanan pembiayaan yang disediakan oleh Bank 

Syariah Mandiri akan memiliki beberapa keuntungan yang akan diperoleh seperti: 

a. Sistem syariah tanpa bunga, yaitu hanya menggunakan sistem bagi hasil 

sehingga cicilan pembayaran relatif lebih murah dibandingkan dengan 

bank konvensional. 

b. Proses pengajuan yang mudah dan pelayanan sangat ramah dari pihak 

pengelola Bank Syariah Mandiri. 

c. Akan merasakan keberkahan dari bisnis yang dikelola karena memakai 

sumber modal yang jelas dan sesuai dengan syariah. 

d. Dengan mengajukan pembiayaan ke BSM, akan terdaftar sebagai nasabah 

dan akan berkesempatan mengikuti undian berhadiah yang dilakukan oleh 

pihak BSM dalam waktu tertentu. 

e. Saat ini BSM telah mengembangkan sayap hampir di setiap kabupaten, 

sehingga memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan BSM. 
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2.3 Model Teori  

Berdasarkan model teori di atas, peneliti menggunakan teori Kasmir untuk 

menganalisa efektifitas pemberian kredit di Bank Syariah Mandiri Cabang 

Sidoarjo dengan membandingkan dengan teori tentang prinsip penilaian kredit. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 
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