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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian 

terdahulu (Prior Rvesearch) tentang persoalan yang dikaji. Dalam kajian ini 

peneliti berusaha menunjukan dan mengemukakan dengan tegas bahwa masalah 

yang akan di bahas belum pernah diditeliti atau berbeda dengan pembahasan 

peneliatian sebelumnya. Dalam hal ini, tinjauan kritis terhadap hasil kajian 

terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini.Sehingga hal ini dapat menunjukan 

bahwa sahnya peneliatian yang dibahas peneliti mempunyai perbedaan tersendiri 

dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa sajian dari peneliatian terdahulu 

yang berkaitan diantaranya : 

1. Penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Magdalena Silawwati Samosir 

dengan judul “Analisis Tingkat Pertumbuhan Kredit Koprasi Simpan Pinjam 

Nasari Kantor Cabang Maumere” pada tahun 2018.  

Penelitian sebelumnya mengkaji tentang Analisis Tingkat Pertumbuhan 

Kredit Koprasi Simpan Pinjam Nasari. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti memiliki suatu persamaan dalam artian sama sama akan mengkaji 

tentang pemahaman akan Pertumbuhan Kredit pensiun. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus 

masing-masing hal yang akan dikaji. Dalam artian penelitian yang akan diteliti 

oleh peneliti memiliki fokus penelitian seputar Dampak COVID-19 Terhadap 

Pertumbuhan Kredit Mantap Pensiun (KMP) Menurut Perspektif Islam (Studi 

Kasus Bank Mandiri Taspen KC. Kendari). Sedangkan penelitian sebelumnya 
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memiliki fokus untuk menganalisis pertumbuhan kredit pensiun. Jika pada 

penelitian sebelumnya mengkaji tentang analisis tingkat pertumbuhan kredit 

pensiun Koprasi Simpan Pinjam Nasari Kantor Cabang Maumere, maka pada 

penelitian yang akan diteliti oleh peneliti  lebih mengkaji tentang Dampak 

pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Kredit Mantap Pensiun KC. Kendari. 

2. Penelitian selanjutnya adalah penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh 

Wangsit Supeno dan Ida Hendarsi dengan judul “Kinerja Kredit Terhadap 

Frofitabilitas BPR Pada Masa Pandemi COVID-19” pada tahun 2020. 

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis adalah sama-sama membahas seputar kredit pada masa pandemi 

COVID-19. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada fokus masing-masing hal yang akan dikaji. Artinya penelitian yang 

akan diteliti oleh penulis memiliki fokus penelitian seputar dampak COVID-19 

terhadap pertumbuhan kredit Mantap Pensiun menurut perspektif Islam (studi 

kasus Bank Mandiri Taspen KC. Kendari). Sedangkan Penelitian sebelumnya 

memiliki fokus untuk mengetahui kinerja kredit terhadap profitabilitas BPR pada 

masa pandemi COVID-19. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ummu Kalsum dengan judul “analisis pengaruh 

jumlah kredit yang disalurkan terhadap laba pada PT. Bank Mandiri Persero 

Tbk”. Pada tahun 2011. 

Penelitian ini mengkaji untuk mengetahui atau menganalisis pengaruh 

jumlah kredit yang disalurkan terhadap laba. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama sama membahas tentang 

produk kredit. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti yakni pada 
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penelitian sebelumnya berfokus untuk menganalisis jumlah kredit yang disalurkan 

terhadap laba pada PT. Bank Mandiri Persero Tbk. adapun penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada dampak COVID-19 terhadap 

pertumbuhan kredit mantap pension menurut perspektif Islam (studi kasus Bank 

Mandiri Taspen KC. Kendari). 

4. Penelitian yang berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Ahmad Abdullah dengan 

judul “pinjaman kredit dalam perspektif pendidikan Islam” pada tahun 2019. 

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan 

penulis adalah data yang diperoleh dianalisis mengunakan metode kualitatif 

deskriptif yang bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

maupun bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah di dalam 

penelitian kulitatif metode yang dipakai ialah wawancara, pengamatan serta 

pemanfaatan dokumen. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneltian 

sebelumnya terletak pada fokus masing-masing hal yang akan dikaji, penelitian 

sebelumnya berfokus pada pinjaman kredit dalam perspektif pendidikan Islam 

sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan 

kredit Mantap Pensiun menurut perspektif Islam. 

5. Penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Ni Made Elinsukmawati dan 

Ida Bagus Anom Purbawangsa dengan judul “pengaruh pertumbuhan dana pihak 

ketiga, pertumbuhan kredit, likuiditas dan kondisi ekonomi terhadap 

profitabilitas” pada tahun 2014.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sumber data 

yang digunakan yaitu data primer dan data skunder dan analisis data dilakukan 
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secara deskriptif kualitatif. perbedaan penelitian yang akan di kaji oleh penulis 

dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya fokus pada 

pertumbuhan dana pihak ketiga, pertumbuhan kredit, likuiditas dan kondisi 

ekonomi terhadap profitabilitas di sektor perbankan. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Definisi Bank 

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, yang 

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam 

bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak. Dari pengertian ini, bank mempunyai peran dalam 

menghimpun dana masyarakat, karena merupakan lembaga yang dipercaya oleh 

masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara 

aman. Masyarakat percaya bahwa dana yang ditempatkan di bank keamanan yang 

lebih terjamin dibanding ditempatkan di lembaga lain. Di sisi lain bank berperan 

dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Untuk menyalurkan dana, sebagai 

contohnya ialah masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank 

sepanjang masyarakat pengguna dana tersebut dapat memenuhi persyaratan yang 

diberikan oleh bank. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendefinisikan bank adalah lembaga 

perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki 

kelebihan dana (surplus of funds) dan pihak yang memerlukan dana (deficit of 

funds). Jadi dapat disimpulkan dari 2 pengertian diatas, bank adalah salah satu 

lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana ke pihak yang kelebihan 
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dana dan menyalurkan dana ke pihak yang      memerlukan dana. 

2.2.2 Fungsi Bank 

Menurut Kasmir (2008;9) fungsi bank sangat penting bagi perekonomian 

di suatu negara, termasuk di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa bank merupakan 

urat nadi perekonomian di suatu negara, oleh karena itu fungsi bank dapat 

dijelaskan dengan detail sebagai berikut: 

a. Penghimpun dana 

Dana yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah bank untuk menjalankan 

fungsinya antara lain bersumber dari: 

1) Pemilik modal yang berupa setoran modal awal pendirian ataupun 

pengembangan modal 

2) Masyarakat luas yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan produk 

simpanan berupa tabungan deposito dan giro 

3) Lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit 

likuiditas dan call money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali 

oleh bank yang meminjam). 

b. Penyalur dana 

Penyaluran atas dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah bank 

diwujudkan dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang 

memerlukan, seperti pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta 

tetap, dan lain sebagainya. Aktivitas ini menimbulkan risiko karena itu dalam 

memenuhi asas kehati-hatian, pelaksanaannya ditetapkan berbagai persyaratan dan 

ketentuan. 

 

c. Pelayanan jasa keuangan 
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Sebagai agen lalu lintas angsuran, bank melakukan berbagai kegiatan 

seperti pelunasan/pemindahan, berbagai perlindungan/variasi, pemasok instrumen 

angsuran menggunakan kartu (charge/kredit), BI-RTGS, SKN-BI, ATM, e-

banking hingga angsuran kerangka organisasi spesialis.Sebagai pelaksana lalu 

lintas pembayaran bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan lainnya seperti 

pengiriman uang / transfer, penagihan surat berharga/collection, penyelenggara 

alat pembayaran menggunakan kartu (debit/kredit), BI-RTGS, SKN-BI, ATM, e-

banking sampai dengan sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. 

Menurut Thomas Arifin (2014, 412) bank dapat berfungsi sebagai agent of 

trust, agent of development, dan agent of service. 

a. Agent of Trust 

Yaitu lembaga yang bergantung pada kepercayaan dalam menghimpun 

dana dan menyalurkan dana. masayarakat perlu menyimpan aset mereka di bank 

jika itu bank memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Kapasitas ini 

membangun kepercayaan dari para kontributor (menghitung pendukung 

keuangan), bank, dan individu yang berhutang. Kepercayaan ini penting sebagai 

alasan untuk menjalankan bisnis yang saling menguntungkan, baik dari aktivitas 

menyimpan dana, mengumpulkan dana, dan mendapatkan dana untuk 

menyalurkan dana kepada masyarakat. 

b. Agent of Development 

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. 

Kegiatan mengumpulkan dana dan menyalurkan dana mempengaruhi kelancaran 

kegiatan perekonomian di sektor rill. Kegiatan bank ini memberdayakan 

masyarakat pada umumnya untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi dan 
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konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan penyaluran kredit ini akan 

mendorong perbaikan moneter masyarakat umum. 

c. Agent of Services 

Ini adalah lembaga yang mengumpulkan dana untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di samping melakukan kegiatan menghimpun dana 

lembaga ini juga melakukan penyaluran dana. bank juga menawarkan layanan 

perbankan kepada masyarakat umum. jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya 

dengan seluruh aktivitas keuangan yang dapat mendorong perekonomian secara 

keseluruhan. 

2.2.3 Jenis dan Kegiatan Usaha Bank 

Bank yang ada di Indonesia cukup beragam jenis sehingga jenis- jenis 

bank tersebut diatur sebagaimana pengelompokkannya. Jenis-jenis bank ini dapat 

dikelompokkan berdasarkan segi fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga, dan 

tingkatannya. Berikut penjelasannya: 

a. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Fungsi 

Jenis bank yang ditinjau dari segi fungsinya dibedakan menjadi bank 

sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. 

1) Bank Sentral 

Bank sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank 

yang ada dalam suatu negara. Bank Sentral hanya ada satu di setiap negara dan 

mempunyai kantor yang hampir di setiap provinsi. Bank Sentral yang ada di 

Indonesia adalah Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia sesuai dengan Undang-

Undang  Nomor 23 tahun 1999 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan 

nilai rupiah, stabilitas nilai rupiah ini sangat penting untuk mendukung 
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perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. 

Berikut adalah tugas bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai       rupiah : 

a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

b) Mengatur dan memelihara kelancaran sistem pembayaran 

c) Mengatur, mengkoordinasi dan melakukan pengawasan kepada semua bank 

2) 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. 

Kegiatan bank umum secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi 

utama yaitu: 

a) Penghimpunan dana dari masyarakat 

Cara bank umum menghimpun dana dari masyarakat yaitu dengan 

menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro tabungan, deposito, 

dan produk-produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan. 

b) Penyaluran dana kepada masyarakat 

Bank umum harus menyalurkan dananya kepada pihak yang 

membutuhkan dana, hal ini dilakukan agar tidak terjadi idle fund. Idle fund artinya 

uang atau sumber dana yang dimiliki tidak dipergunakan/ dimanfaatkan/ 

diinvestasikan untuk keperluan produktif sehingga tidak menghasilkan bunga atau 

pendapatan investasi. 

c) Pelayanan jasa dan lalu lintas pembayaran 

Bank umum dalam menawarkan produk pelayanan jasa ini diharapkan 

membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank. Hasil yang 
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diperoleh bank atas pelayanan jasa bank inilah berupa pendapatan fee dan komisi. 

Untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kegiatan yang dilakukan oleh BPR tidak 

jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh bank umum, hanya saja BPR tidak 

memberikan jasa lalu lintas pembayaran. 

b. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Cara Penentuan Harga 

1) Bank konvensional 

Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga 

menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas 

penyaluran dana kepada masyarakat maupun balas jasa yang diberikan oleh bank 

kepada masyarakat atas penghimpunan dana. 

2) Bank syariah 

Bank syariah merupakan bank yang kegiatan yang mengacu pada hukum 

Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak 

membayar kepada masyarakat. Imbalan yang diterimah oleh bank syariah maupun 

yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara 

nasabah dan pihak bank. 

2.2.4 Definisi Kredit 

Menurut Undang-undang pokok perbankan No.10 (1998) dinyatakan 

bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak ketiga, 

dalam hal ini maka pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. 

Menurut Komaruddin Sastradipoera (2008:215) Pengertian kredit adalah: 

“Kredit Merupakan penyedia uang atau tagihan (yang di samakan dengan uang) 
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berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang 

dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka 

waktu tertentu dengan sejumlah bunga yang ditetapkan terlebih dahulu”. 

Menurut para ahli pegertian kredit adalah : 

1) Anwar  

Menurut Anwar mengungkapkan bahwa kredit ialah suatu pemberian 

prestasi (jasa) dari pihak yang satu kepada pihak lain dan prestasinya akan 

dikembalikan lagi dalam jangka waktu tertentu dan uang sebagai 

kontraprestasinya (balas jasa). 

2) Hasibuan  

Menurut Hasibuan mengungkapkan bahwa kredit adalah semua jenis 

pinjaman yang harus dibayar bersama bunganya oleh sih peminjam seperti 

perjanjian yang sudah disepakati bersama. 

3) Thomas Suyanto 

Menurut Thomas Suyatno menyatakan bahwa Kredit adalah suatu 

penyediaan uang yang dapat disamakan dengan suatu tagihan-tagihannya yang 

sesuai dengan persetujuan antara peminjam dan yang meminjamkan. 

4) Kasmir  

Menurut Kasmir menyatakan bahwa Kredit ialah suatu pembiayaan yang 

bisa berupa uang ataupun tagihan yang nilainya bisa ditukar dengan uang. 

5) Henry Dunning 

Menurut Henry Dunning mengungkapkan bahwa kredit ialah saat yang 

dimana seseorang memberikan suatu jasa atas perjanjian untuk pembayarannya. 

6) Undang-undang No 7 tahun 1998 
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Menurut Undang-Undang No 7 1998 menyatakan bahwa Kredit ialah 

suatu penyediaan tagihan dan uang yang bisa disamakan yang berdasarkan dengan 

kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam anata pihak Bank dengan pihak 

lainnya dan untuk mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya dengan 

jumlah bunga, imbalan atau bagi hasilnya dalam jangka waktu yang sudah 

ditentukan. 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa 

kredit adalah semua jenis pinjaman berupa penyediaan tagihan dan uang yang 

harus dibayar bersama bunganya oleh peminjam pada tempo yang ditetapkan atau 

ditentukan atas dasar kemuan sendiri dengan perjanjian yang disepakati bersama. 

2.2.5 Tujuan dan Fungsi kredit 

a. Tujuan Kredit  

Menurut Kasmir (2006 : 96) Tujuan pemberian kredit antara lain:  

1) Mencari keuntugan. 

Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank 

sehingga balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada 

nasabah. 

2) Membantu usaha dari nasabah. 

Tujuan lainnya untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan 

dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.  

3) Membantu pemerintah. 

Banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai 

sektor, seperti Penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, menghemat 

devisa negara, dan Meningkatkan devisa negara. Memperoleh laba atau 
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keuntungan agar kelangsungan usaha terjamin dan dapat memperluas 

usahanya.  

b. Fungsi kredit  

Menurut Muchdarsyah Sinugan (2000;207), fungsi kredit sebagai berikut: 

1) Untuk meningkatkan daya guna uang. 

2) Untuk meningkatkan perederan dan lalu lintas uang Sebagai alat stabilitas 

ekonomi. 

3) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. 

4) Untuk meningkatkan penerapan pendapatan, Untuk meningkatkan hubungan 

internasional. 

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian Menurut Kasmir (2007:96), 

adalah sebagai berikut: 

1) Untuk meningkatkan perederan dan lalu lintas uang. 

2) Untuk meningkatkan peredaran barang. 

3) Sebagai alat stabilitas ekonomi. 

4) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. 

5) Untuk meningkatkan penerapan pendapatan. 

6) Untuk meningkatkan hubungan internasional. 

2.2.6 Definisi Pensiun 

Berdasarkan Undang-undang No.43 Tahun 1999 Pasal 10, Pensiun adalah 

jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah 

bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pada pokoknya adalah 

menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk 

ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi 
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sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai 

jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka pemerintah 

memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri. 

Pensiun adalah status seseorang yang telah berakhir masa tugasnya di 

instansi tempat ia bekerja sebelumnya. Instansi tempat ia bekerja sebelumnya ini 

biasanya adalah instansi pemerintah, atau orang tersebut bekerja sebagai pegawai 

negeri. 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pensiun adalah status seseorang yang telah berakhir masa kerjanya di tempat ia 

bekerja sebelumnya, kemudian mendapatkan penghasilan setelah bekerja. 

Penghasilan setelah bekerja tersebut diberikan sebagai balas jasa atas 

pengabdiannya bekerja kepada negara selama sekian tahun. Penghasilan tersebut 

berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus, hal ini 

tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Pegawai 

Negeri Sipil, pejabat negara, tentara, pegawai BUMN adalah beberapa diantara 

orang yang akan mendapat tunjangan pensiun dari pemerintah. 

2.2.7 Definisi Dana Pensiun 

Dana pensiun adalah hak seseorang untuk mendapatkan bayaran setelah 

bekerja selama beberapa tahun dan telah memasuki usia pensiun atau ada alasan 

lain sesuai pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya. Bayaran untuk situasi 

ini biasanya diberikan sebagai uang tunai dan jumlahnya bergantung pada 

pedoman yang ditetapkan 

Menurut UU Nomor 11 tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum 

yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi 
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pesertanya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa dana pensiun 

merupakan suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan 

untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan pada suatu perusahaan 

terutama yang telah pensiun. 

Dana pensiun (Cadangan manfaat) dibiayai oleh (komitmen) dari atasan 

atau juga perwakilan. Pada dasarnya manfaat adalah jenis kompensasi dari bisnis 

yang tidak terbebani sampai uang tunai dikeluarkan. Manfaat tersebut juga 

memiliki kemampuan untuk menahan perwakilan dari berhenti bekerja karena 

biasanya perwakilan akan kehilangan uang tunjangan mereka, seperti berbagai 

komitmen yang telah dikumpulkan dari para pekerja ini. 

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan 

program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian maka dana 

pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun 

dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan 

yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun dapat dilakukan oleh 

pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang 

menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank umum atau 

perusahaan asuransi jiwa. 

Adapun tujuan utama program pensiun sesuai dengan ketentuan undang-

undang yaitu untuk menjaga kesinambungan penghasilan peserta atau ahli 

warisnya apabila peserta menjadi cacat atau meninggal dunia sebelum pensiun. 

 

2.2.8 Dasar Hukum Kredit 

Kredit dalam Islam di sebut dengan pembiayaan, menurut UU Perbankan 
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No. 10 Tahun 1998 pegertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah janka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil. 

Pembicaraan tentang pengkreditan, terkhusus untuk lembaga-lembaga 

keuangan melalui pemberian pembiayaan dengan sistem jual beli, menemui 

banyak perselisihan. Hal tersebut disebabkan oleh sistem jual beli yang 

diterapkan mengandung unsur riba, sedangkan riba merupakan salah satu dosa 

besar. 

Di Samping itu, tentu masing- masing pihak ingin meraih keuntungan. 

Akan tetapi secara objektif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan 

tidak pernah, melainkan senantiasa berubah-ubah setiap waktu apalagi 

perekonomian negara kurang stabil. 

Praktik pelaksanaannya sistem perkreditan yang dianut oleh dunia 

internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dalam proses 

pembayarannya. Maka perspektif ekonomi Islam terhadap perkreditan yang 

dilakukan masyarakat luas saat ini, Islam memandangnya menjadi 2 pendapat: 

pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengharamkan. 

Berdasarkan bukunya yang berjudul Hukum Islam dan Transformasi 

Pemikiran karangan Prof. Dr. H. Umar Shihab dijelaskan bahwa bunga Bank 

yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan 

dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyyah. 

Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena 
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melipat gandakan pembayaran. Sekarang ini pemungutan bunga Bank tidak 

akan membuat Bank dan nasabah itu sendiri memperoleh keuntungan besar 

dan sebaliknya Bank dan nasabah sama-sama tidak dirugikan atas adanya 

bunga tersebut. Oleh sebab itu tidak sepantasnya bunga Bank diharamkan. 

Sebab meskipun diidentikkan dengan riba, namun tujuan dan metode 

pelaksanaannya sama sekali jauh dari yang pernah dipraktekkan di jahiliyyah 

yang diharamkan dalam al-Quran itu, dan bunga Bank lebih tepat dianalogikan 

dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka. 

Terlepas dari pro kontra pandangan umat Islam terhadap kredit serta 

suku bunga didalamnya, maka penulis berpendapat bahwa sistem kredit yang 

dilakukan oleh perbankan dan lembaga keungan lainnya diperbolehkan, 

namun dalam pelaksanaanya kredit yang diharamkan apabila kredit yang 

didalamnya terdapat suku bunga/riba yang berlipat ganda dan apabila tujuan 

pengambilan kredit untuk tujuan komsumtif maka haram hukumnya. 

Hal tersebut diperkuat dengan adanya penjelasan dalam Al-Qur’an dan 

Hadist yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 

berkata [dalam Fatawa Mu'ashirah: 52-53, dari Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin] : 

“Menjual dengan kredit artinya bahwa seseorang menjual sesuatu (barang) 

dengan harga tangguh yang dilunasi secara berjangka. Hukum asalnya adalah 

dibolehkan berdasarkan firman Allah SWT [QS. Al-Baqarah: 282]. 

ى فَٱۡكتُبُوهُُۚ ) َسّمّٗ َٰٓ أََجٖل مُّ اْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَۡيٍن إِلَى  َٰٓأَيَُّها ٱلَِّريَن َءاَمنُوَٰٓ  (282يَ 

 

Terjemahnya  

 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu  bermu'amalah.tidak 
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secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.(QS. Al-

Baqarah: 282) Demikian pula, karena Nabi Muhammad SAW membolehkan 

jual beli As-Salam, yaitu membeli secara kredit terhadap barang yang dijual. 

Pengertian riba menurut terminologi (pendapat ulama) adalah bunga 

kredit yang harus diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang 

berpiutang, sebagai imbalan untuk menggunakan sejumlah uang milik 

berpiutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (As Sabuni, 1972 : 23). 

Misalnya si A memberi pinjaman pada si B dengan syarat si B harus 

mengembalikan uang pokok pinjaman serta sekian persen tambahannya. Di 

dalam al-Qur’an dan as-Sunnah terdapat beberapa ayat yang membicarakan 

riba secara eksplisit di antaranya adalah:  

Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran: 130,  

  

Terjemahnya 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan”.(QS. Al-Imran Ayat 130) 
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2.3 Kerangka pikir 

Gambar 1 : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Data Diolah di Lapangan, 2021) 
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