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Analisis Pengendalian Intern Dalam Sistem dan Prosedur Perkreditan 

Berbasis Komputer Pada PT. BPR Dharmasurya Aditika, Blitar. 

 
Disusun Oleh: 

Febri Wahyudianto 

Dosen Pembimbing: 

Dede Sadewo D. SE., M.Si 
Abstraksi 

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisa terhadap Sistem dan 
Prosedur Perkreditan pada PT. BPR Dharmasurya Aditika. SIA memiliki 
hubungan yang erat dengan operasional perusahaan dan struktur organisasi. Untuk 
meningkatkan pengendalian intern perusahaan, PT. BPR Dharmasurya Aditika 
telah menggunakan bantuan teknologi informasi berbasis komputer untuk 
mengelola data terutama pada aktivitas perkreditan. 

 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian memfokuskan 

pada gambaran PT. BPR Dharmasurya Aditika saat ini yang diperoleh melalui 
wawancara, pengumpulan dokumen, dan pengamatan. Gambaran ini kemudian 
dievaluasi dan dilakukan analisis dan kemudian diberikan beberapa usulan yang 
bersifat membantu. 

 
Berdasarkan hasil evaluasi, PT. BPR Dharmasurya Aditik memiliki 

beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pengendalian internal pada 
pelaksanaan prosedur perkreditan. Kelebihan sistem terutama dalam 
mempermudah pekerjaan sekaligus mengamankan data, sistem  sudah berjalan 
cukup baik. Kurangnya alat pendukung seperti hardware dan kemampuan 
karyawan dalam menjalankan sistem informasi berbasis komputer menjadi salah 
satu kendala pengaplikasian sistem. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Perkreditan , Pengendalian Intern. 
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The Analysis of Internal Control in System and Procedure Credit of 

Computer Based Information Systems at PT. BPR Dharmasurya Aditika, 
Blitar 

 
By : 

Febri Wahyudianto 
Supervisor : 

Dede Sadewo D. SE., M.Si 
 

Abstract 
The aim of this study is analyzing the system and procedure credit at PT. 

BPR Dharmasurya Aditika. AIS has a strong relationship with the operational and 
organizational structure. PT. BPR Dharmasurya Aditika has already used 
computer based information technology to manage data especially in the credit 
activity 

This research is a descriptive study that focusing to the recent condition of 
the PT. BPR Dharmasurya Aditika that obtained by interviewing, collecting the 
document and monitoring process. After that, this condition will be evaluated, 
analyzed and gave some supporting suggestions. 

Based on evaluation results, PT. BPR Dharmasurya Aditika  has several  
strength and weakness on internal control at credit procedure. The benefits of this 
technology are facilitating and securing the company’s data, system has been 
running well. The less of supporting tools like hardware and skill of employ to 
operate computer based information system, It’s being weakness to system 
application.  
Key Words : Accounting Information Systems, Credit , Internal Control  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1 .1 Latar Belekang Penelitian  

 Perbankan merupakan dunia usaha yang mempunyai andil dan peranan 

penting dalam peningkatan kegiatan ekonomi yang terus berlanjut sehingga dunia 

perbankan dituntut untuk terus mengembangkan diri. Salah satu produk utama 

bank adalah memberikan bentuk pinjaman kredit yang memberikan manfaat besar 

bagi pertumbuhan ekonomi rakyat. Untuk mempercapat laju pertumbuhan 

ekonomi nasional dan pemerataan kegiatan usaha bagi seluruh rakyat Indonesia, 

maka diperlukan perhatian yang besar terhadap pembinaan dan perlindungan 

terhadap usaha menengah, usaha kecil, tradisional dan informal. Untuk itu, upaya 

untuk menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang sehat  sangat diperlukan 

dalam kondisi saat ini dimana krisis global melanda dunia. Dengan terus 

meningkatnya tingkat persaingan nasional maupun internasional, maka seluruh 

elemen penggerak perekonomian harus menjalin hubungan dan bekerjasama 

antara pengusaha yang kuat dan pengusaha yang lemah. Dalam upaya 

memperluas peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi nasional perlu 

adanya kebijakan untuk memajukan golongan ekonomi tertinggal melalui 

perluasan akses terhadap sumber  ekonomi  dan faktor produksi serta kemudahan 

untuk memasuki pasar. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan pembayaran  

suatu negara. Bahkan pada era globalisasi sekarang, bank juga menjadi bagian 

dari sistem keuangan dan pembayaran dunia. 
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 Dunia perbankan merupakan industri yang sangat dinamis. Hal ini 

tercermin dari pesatnya perkembangan produk dan jasa bank dalam waktu relatif 

singkat. Sebagai lembaga perantara dibidang jasa keuangan walaupun bank 

beroperasi lokal namun mempunyai kaitan transaksi keuangan langsung ke pasar 

internasional  sehingga dalam hubungan ini bank sangat rentaan terhadap keadaan 

ekonomi moneter didalam dan luar negri. Sektor perbankan merupakan suatu 

sektor ekonomi yang penting bagi pemerintah, maka pengaturan atas sektor ini 

mengikuti kebijakan ekonomi moneter  yang dianut oleh pemerintah.  

 Dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberikan 

kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan suatu bank ataupun cabang kantor 

baru memberikan dampak positif maupun negatif bagi pertumbuhan ekonomi. 

Kelonggaran yang diberikan pemerintah untuk mendirikan suatu bank 

menyebabkan bank – bank tumbuh menjamur ditanah air. Hal ini secara langsung 

maupun tidak langsung ikut membantu kelangsungan pembangunan di Indonesia 

terutama dibidang ekonomi karena banyaknya badan – badan yang dapat 

menyediakan dana bagi pengusaha – pengusaha besar maupun kecil untuk 

melangsungkan usaha mereka. 

 Dalam suatu lembaga keuangan seperti bank, kredit atau pinjaman 

marupakan hal yang cukup signifikan untuk dicermati karena kredit merupakan 

produk yang paling dominan dalam menghasilkan keuntungan pada suatu bank. 

Dana yang diperoleh dari nasabah akan disalurkan kembali kemasyarakat yang 

membutuhkan dana atau investor yang tentu saja harga jual jasa yang diberikan 

lebih tinggi dibanding bunga yang diberikan kepada penabung atau nasabah.       
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 Industri BPR menempati peran yang cukup strategis dalam perekonomian 

Indonesia terutama dalam mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan 

menengah. Hal utama yang menjadi kunci sukses BPR dalam memberikan 

pelayanan tersebut adalah lokasi BPR yang dekat dengan masyarakat,  terjangkau, 

prosedur pelayanan yang sederhana serta fleksibilitas pola dan model pinjaman. 

Adanya penerapan sistem jemput bola yang mana penabung tidak perlu datang 

langsung ke Bank Perkreditan Rakyat, karena sudah ada petugas bank yang 

mendatanginya yang mana kriteria tersebut tidak dimiliki olah bank umum. 

 Pencapaian kinerja industri BPR yang baik terutama dalam pengalaman 

masa krisis yang melanda indonasia beberapa waktu yang lalu memberikan 

pembelejaran yang cukup berharga tentang beberapa isu kritis dalam mancapai 

industri BPR yang mampu melayani dan menjangkau target pasarnya secara 

berkelanjutan. Yang menjadi salah satu akibat dari banyaknya bank  yang tutup 

pada awal tahun 2000 adalah para pengelola bank banyak melanggar dan tidak 

menghiraukan ketentuan – ketentuan sarta rambu – rambu yang dikeluarkan oleh 

Bank Indonesia terutama ketentuan yang berkenaan dengan kegiatan perkreditan. 

Dengan  dikeluarkannya ketentuan – ketentuan tersebut, maka bank harus  lebih 

berhati – hati dalam menghadapi kredit bermasalah atau non performing loans. 

Kredit – kredit bermasalah itulah yang bertumpuk dan menjadi penyebab 

utamanya bank terpuruk. 

 Dapat diperediksi walaupun terjadi krisis ekonomi, apabila pengelola bank 

patuh terhadap sistem dan ketentuan yang berlaku yang ada, kondisi perbankan 

tidak akan jatuh terlalu parah. Hal tersebut disebabkan karena sebelumnya Bank 
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Indonesia telah banyak mengeluarkan ketentuan – ketentuan yang mengatur 

tentang batas operasional bank agar tetep sehat, antara lain yang menyangkut 

Kebijakan Perkreditan Bank. 

 Seiring dengan terus berkembangnya era globalisasi dan teknologi, dunia 

perbankan dituntut untuk terus mengembangkan pelayanannya pada masyarakat 

khususnya nasabah bank BPR. Untuk itu berbagai langkah kebijakan untuk 

mendorong tumbuh kembangnya industri perbankan yang sehat, efisien dan 

manajemen yang handal terus diupayakan di Indonesia. Industri perbankan kita 

khususnya pada Bank Perkeditan Rakyat kini telah semakin modern dan dewasa, 

mampu menciptakan produk keuangan yang telah dapat memobilisasi dan 

mengalokasi sumber – sumber keuangan secara efisien. Oleh karena itu, 

perusahaan menuntut kebutuhan akan informasi yang cepat dan tepat untuk 

mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas manajemen. Informasi itu diharapkan 

mampu membantu pihak manajemen guna memudahkan dalam pengelolaan data 

perusahaan. Sistem Informasi berbasis komputer  dalam hal ini pengaplikasian 

komputer yang terintegrasi  dapat memberikan kemudahan  bagi pihak 

manajemen dan karyawan dalam melakukan proses perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus pengendalian internal 

berbagai aktivitas organisasi. Sebagaimana fungsinya, penerapan sistem informasi 

berbasis komputer dalam dunia perbankan dimaksudkan untuk memberikan 

kemudahan dalam proses operasional dan pengendalian internal perusahaan. 

Kemudahan tersebut diharapkan dapat menjadikan kinerja perusahaan lebih 

efisien dan efektif. 
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  Berbagai upaya telah dilakukan Bank Indonesia dalam rangka 

pemberdayaan dan pengembangan BPR mencakup penyempurnaan ketentuan dan 

sistem pengawasan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas BPR, serta 

upaya pembentukan lembaga infrastruktur. 

 Saat ini sebagian perusahaan perbankan swasta maupun pemerintah telah 

menggunakan komputer dalam pengolahan dan penyimpanan data. Sistem 

pengelolaan manual yang dulu masih banyak digunakan oleh Bank Perkreditan 

Rakyat kini telah beralih ke sistem komputerisasi yang terintegrasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran dari sistem manual yang 

menitikberatkan pada pelaksanaan sistem oleh  manusia ke sistem yang 

menitikberatkan pada komputer. Komputer mempunyai dampak yang sangat besar 

terhadap perkembangan sistem informasi, dimana komputer memiliki kemempuan 

memproses data lebih efektif daripada manusia, serta masih banyak kemampuan 

komputer semakin lama semakin pesat perkembangannya.  

 PT BPR DHARMASURYA ADITIKA adalah salah satu Bank 

Perkreditan Rakyat yang berada di Kabupaten Blitar. Bank ini sudah 

mengaplikasikan sistem informasi berbasis komputer terintegrasi yang dapat 

memudahkan manajemen untuk mengolah data nasabah. Sementara Bank 

Indonesia memiliki kebijakan bahwa bank BPR tiap bulan harus mengirimkan 

laporan keuangannya dan data nasabah secara online. Saat ini PT. BPR Dharma 

Surya Aditika telah  menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis 

komputerisasi yang terintegrasi, dengan pengaplikasian sistem ini diharapkan 
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manajemen mendapatkan kemudahan dalam proses pengolahan data, perencanaan 

anggaran dan pelaporan keuangan pada Bank Indonesia. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang 

pengaplikasian sistem akuntansi pada bank BPR dengan judul ” ANALISIS 

PENGENDALIAN INTERN DALAM SISTEM DAN PROSEDUR 

PERKREDITAN BERBASIS KOMPUTER PADA BANK PERKREDITAN 

RAKYAT ” ( Studi Kasus Pada PT. BPR Dharma Surya Aditika ) 

 

1.2 Rumusan Masalah  

      Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur perkreditan berbasis komputer dijalankan pada BPR 

Dharmasurya Aditika? 

2. Bagaimana mengevaluasi sistem dan prosedur perkreditan berbasis 

komputer  apakah dapat membantu kinerja manajemen? 

 

1.3 Tujuan penelitian  

      Tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem dan prosedur pemberian kredit 

berbasis komputer. 

2.  Untuk mengetahui pengendalian internal sistem dan prosedur perkreditan 

 terhadap kinerja manajemen. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, pihak 

manajemen perusahaan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Beberapa 

manfaat tersebut antara lain : 

1. Bagi penulis  

    Penelitian ini akan menambah pengetahuan dari wawasan dalam aplikasi ilmu 

yang telah diperoleh serta pengetahuan gambaran umum mengenai sistem 

informasi yang diaplikasikan pada Bank BPR. 

2. Bagi Akademisi 

Sebagai sumber informasi atau bahan masukan bagi peneliti yang akan 

melakukan penelitian tentang objek yang sejenis. 

3. Bagi perusahaan  

a. Dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi manajemen 

perusahaan tentang penerapan sistem informasi akuntansi berbasis 

komputer terintegrasi, dengan demikian sistem informasi dapat 

diterapkan dengan lebih baik sehingga mampu meningkatkan 

pengendalian intern perusahaan. 

b. Sebagai bahan pembanding untuk perusahaan khususnya dunia 

perbankan yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan apa 

yang tertuang dalam skripsi ini. 
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4. Bagi pihak lain  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pihak – pihak yang berkepentingan di bidang perbankan khususnya dalam 

hal perkreditan. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan diuraikan untuk mempermudah pemaahaman 

mengenai isi dari skripsi ini. Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini 

adalah sebagai berikut:  

 BAB I  : Pendahuluan 

     Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah,  

     perumusan masalah  yang diteliti, tujuan penelitian,  

     manfaat penelitian dan sistematika  

     pembahasan. 

 BAB II  : Landasan Teori 

     Bab ini menguraikan teori – teori yang berkaitan dengan  

     pengendalian internal,sistem  informasi akuntansi,   

     pengertian kredit, sistem komputerisasi, dan pengertian  

     BPR 

 BAB III : Metode Penelitian 

     Bab ini menjelaskan jenis peneliitian, tempat penelitian,  

     fokus penelitian , sumber data, metode analitis data, dan  

     langkah – langkah penelitian. 
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 BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

     Bab ini menguraikan secara singkat tentang gambaran  

     umum perusahaan,  Struktur organisasi perusahaan, sistem 

     dan prosedur yang berkaitan  dengan pemberian kredit. 

 BAB V : Penutup 

     Bab ini menjabarkan mengenai kesimpulan dari   

     pembahasan dan saran – saran yang dapat berguna bagi  

     perusahaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini memuat deskripsi teoritis tentang obyek yang diteliti karena dalam 

melakukan penelitian harus terdapat teori-teori yang dapat dijadikan acuan. Teori 

merupakan titik tolak berpikir dalam menganalisis temuan penelitian sehingga 

diperoleh suatu simpulan yang sesuai dengan permasalahan. Berikut ini 

merupakan landasan teori yang akan menjadi acuan dalam penelitian 

2.1 Tinjauan Tentang Sistem Informasi Akuntansi 

 Sistem Informasi Akuntansi adalah salah satu bagian terpenting dalam 

sebuah perusahaan karena sistem informasi akuntansi berhubungan erat dengan 

keuangan perusahaan yang mempunyai peran besar dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. Untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat, diperlukan 

suatu sistem yang berfungsi mengatur dan mengelola data akuntansi. Informasi 

merupakan komoditas vital bagi semua organisasi dan sistem akuntansi yang 

disusun akan menghasilkan informasi bagi manager, pemegang saham, kreditor 

serta pihak – pihak yang berkepentingaan (stakeholder). Informasi yang cepat, 

akurat dan tepat waktu diperoleh dari sebuah sistem informasi yang baik. Karena 

sistem diibaratkan sebuah jantung, maka dalam menyusun dan merancang sistem 

perusahaan harus melakukannya sesuai dengan aturan yang ada dan juga sesuai 

dengan kebutuhan. 

 



25 
 

 
 

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

 Untuk mendapatkan pengertian yang jelas mengenai SIA terlebih dahulu 

diuraikan pengertian sistem, informasi dan akuntansi sebagai berikut : 

1. Sistem dan Prosedur 

 Sebelum membahas Sistem Informasi Akuntansi, perlu dipahami dahulu 

mengenai sistem dan prosedur. Menurut Wilkinson (2000: 3) “sistem adalah suatu 

kerangka kerja terpadu yang mempunyai satu sasaran atau lebih sistem yang 

mengkoordinasi sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengubah masukan – 

masukan menjadi keluaran”. Dan  “prosedur adalah rangkaian langkah spesifik 

yang harus dilalui dalam pemrosesan data”. Sedangkan menurut Cole yang 

dikutip oleh Baridwan (2002:3) “sistem adalah suatu kerangka dari prosedur – 

prosedur yang berhubungan, disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh  

untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Menurut 

Baridwan (2002), sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, 

untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. 

Menurutnya pula prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani (clerical), 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk 

menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi 

perusahaan yang sering terjadi. Menurut Mulyadi (2001: 5) adalah sebagai berikut 

: “Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu 

untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan prosedur adalah “ 

suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu 
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departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 

transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang”. 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan 

dari berbagai prosedur – prosedur yang saling berhubungan dan bergantung. 

Sistem merupakan alat mencapai tujuan – tujuan tertentu, sedangakan prosedur 

merupakan bagian terpadu dari sistem yang berupa urutan kegiatan klerikal yang 

disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi – 

transaksi perusahaan yang sering terjadi. 

2. Informasi 

 Informasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem, 

karena di dalam sistem terdapat arus informasi yang mengalir antar bidang – 

bidang terkait dalam sistem tersebut. Untuk dapat menjelaskan apa yang 

dimaksud dengan informasi, maka diperlukan pemahaman akan perbedaan antara 

data dan informasi. Seperti yang telah diungkapkan oleh Baridwan (2002) bahwa 

terdapat perbedaan antara data dan informasi. Data adalah fakta atau jumlah yang 

artinya kecil dan merupakan kenyataan atau gambaran dari bentuk yang kasar 

(masih belum diolah) tidak berguna dalam pengambilan keputusan. Biasanya data 

merupakan masukan (input) yang akan diproses menjadi informasi. Sedangkan 

yang dimaksud dengan informasi adalah fakta atau jumlah yang mempunyai 

kegunaan dalam pengambilan keputusan. Informasi ini merupakan keluaran 

(output) dari data yang diproses dalam sistem. Sedangkan menurut Wilkinson 

(2000 : 3) informasi adalah sesuatu yang cerdas yang mengandung arti dan 
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berguna bagi seseorang yang membutuhkan atau yang ditujukan. Untuk lebih jelas 

mengenai perbedaan data dan informasi disajikan dalam gambar berikut : 

 

Data (inputs)     Informasi (output) 

 

Gambar 1 : Informasi merupakan turunan dari data 

        Sumber : Wilkinson (2000:4) 

 

Gambar diatas menunjukkan bahwa data merupakan suatu masukan yang diproses 

terlebih dahulu didalam sistem informasi untuk menghasilkan instrumen keluaran 

berupa informasi. Berdasarkan defiinisi diatas dapat disimpulkan bahwa informasi 

adalah data mentah yang diolah atau diproses sehingga dapat menghasilkan 

sebuah atau banyak informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. 

3. Akuntansi   

 Ada berbagai pendapat para ahli mengenai devinisi akuntansi. Perbedaan 

tersebut muncul seiring dengan semakin luasnya tuntutan terhadap akuntansi 

dalam menghadapi perkembangan zaman. Berikut beberapa pendapat mengenai 

definisi akuntansi yang dikutip dari  Suwaldiman (2005: 3) : Secara tradisional 

akuntansi didefinisikan sebagai suatu seni mengenai proses menghasilkan 

informasi keuangan. Pendapat yang mengatakan akuntansi sebagai suatu seni 

meliputi juga akuntansi sebagai proses aktivitas jasa. Menurut suwardjono : 

seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa 

informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian 

Processing steps 
(with information 
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(pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan 

dasar dalam pengambilan keputusan. 

4. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

  Wilkinson (2000) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi 

adalah kerangka kerja yang terintegrasi di dalam suatu entitas yang menggunakan 

sumber daya fisik untuk mengubah data ekonomik menjadi informasi finansial 

untuk guna mengatur aktivitas dan operasi perusahaan serta menyediakan 

informasi tentang entitas kepada berbagai pengguna yang berkepentingan. Bodnar 

and Hopwood (2004) mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai suatu 

kumpulan sumberdaya, misalnya orang dan peralatan, yang didesain untk 

mengubah data finansial dan data lainnya menjadi informasi yang nantinya akan 

digunakan para pengambil keputusan. Dan menurut Cushing and Romney (1998), 

SIA didefinisikan sebagai kumpulan manusia dan sumber modal di dalam suatu 

organisasi yang bertanggungjawab untuk penyiapan informasi keuangan dan juga 

informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data. Gelinas et al. 

(2005) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan subsistem 

khusus dari sistem informasi secara keseluruhan. Tujuan dari pengkhususan ini 

adalah bahwa sistem informasi akuntansi digunakan untuk mengumpulkan, 

memproses, dan melaporkan informasi yang berhubungan dengan aspek finansial 

dari kejadian-kejadian bisnis. 

Dari beberapa definisi yang disampaikan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

sistem informasi akuntansi merupakan salah satu komponen sistem dalam suatu 

organisasi yang terdiri dari beberapa sumber daya yang dimiliki oleh suatu 
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organisasi yang berfungsi mengulah data keuangan menjadi informasi yang 

berguna bagi pihak intern dan ektern organisasi dalam proses pengambilan 

keputusan. 

2.1.2 Tujuan, Manfaat dan Fungsi Pengembangan Sistem Informasi 

Akuntansi 

 Menurut Mulyadi (2001:19) pengembangan sistem akuntansi secara umum 

mempunyai tujuan: 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh system yang sudah 

 ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun sturktur 

 informasinya. 

3. Untuk memperbaiki pengawasan akuntansi dan pengendalian intern yaitu 

 untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 

 perlindungan kekayaan perusahaan. 

4. Untuk mengurangi biaya clerical dalam penyelesaian catatan akuntansi. 

       Fungsi sistem informasi dari suatu perusahaan dapat dibagi menjadi dua 

fungsi tersebut dijelaskan oleh Nash (1989:33) yang mengungkapkan bahwa 

terdapat dua fungsi utama dibentuknya sebuah sistem, yaitu fungsi rutin dan 

fungsi non-rutin.  
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1. Fungsi rutin adalah fungsi yang berhubungan dengan proses 

 pengoperasian data dan termasuk di dalamnya adalah fungsi akuntansi 

 secara tradisional. 

2. Sedangkan fungsi non-rutin adalah segala hal yang berkaitan dengan 

 pengambilan keputusan dan memberikan informasi tersebut kepada para 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer 

 Kegiatan komputerisasi merupakan suatu kegiatan pengelolaan data 

elektronik (Electronic Data Processing) yang sebagian besar prosesnya 

menggunakan komputer untuk menghasilkan informasi yang berkualitas bagi 

manajemen dalam rangka pengambilan keputusan strategis bagi perusahaan. 

Proses komputerisasi dimulai dari aktivitas manusia yang memunculkan suatu 

data sebagai sumber mentah yang nantinya akan diolah menjadi informasi. 

Setelah mengumpulan data secara manual dilakukan, dilakukan tahapan input 

data. kemudian data diolah sendiri oleh sebuah program yang menggunakan 

prosedur-prosedur tertentu yang secara sistematis akan bekerja dengan pola yang 

sama dari waktu ke waktu. Sehingga akan memudahkan pengoperasian serta 

pengendalian sistem. Hasil pengolahan data dikeluarkan dalam bentuk informasi. 

Informasi tersebut yang akan mendasari aktivitas manajemen selanjutnya.Sistem 

komputerisasi menggantikan proses akuntansi secara manual. Kegiatan-kegiatan 

dalam siklus akuntansi manual mendasari kegiatan proses pengolahan data oleh 

komputer. Pada dasarnya proses pengolahan data akuntansi bersifat statistis, logis, 

sistematis, dan aritmetis. Karakteristik proses semacam ini menjadikan komputer 

memegang peranan penting dalam pengolahan data akuntansi. McLeod (2001:4) 
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menjelaskan bahwa SIA adalah satu-satunya Computer Based Information System 

(CBIS) yang melaksanakan tugas dasar pengolahan data, yaitu: 

1. Pengumpulan data, sistem pengolahan data adalah mengumpulkan data yang 

menjelaskan setiap tindakan internal perusahaan dan transaksi lingkungan 

perusahaan, berupa catatan data. 

2. Manipulasi data, operasi manipulasi data meliputi pengklasifikasian, 

pengurutan (sorting), penghitungan dan pengikhtisaran. 

3. Penyimpanan data, dengan menggunakan media penyimpanan sekunder, file 

dapat diintegrasikan secara logis untuk membentuk sebuah database; 

4. Penyiapan dokumen, hasil output pengolahan data dapat berupa print-out atau 

tampilan layar.  

 Sistem informasi akuntansi berbasis komputer merupakan sistem yang 

mampu melakukan fungsi-fungsi memberikan informasi kepada semua jajaran 

manajemen, baik jajaran Manajemen Atas seperti Direktur Utama dan Eksekutif, 

Manajemen Menengah seperti Kepala Cabang dan Divisi, serta tidak terkecuali 

Manajemen Bawah, misalnya seperti front liner, supervisor, dan lain-lain. Sistem 

Informasi Berbasis Komputer memiliki keunggulan antara lain (Wahyono:2004) 

1. Proses pengolahan yang cepat 

2. Tingkat akurasi informasi yang dihasilkan cukup tinggi 

3. Efisiensi sumber daya manusia 
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2.2.1 Jaringan Kerja (Network) Sistem Informasi Berbasis Komputer 

 Network adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan 

sebuah atau lebih komputer yang terpisah-pisah akan tetapi dihubungkan dengan 

jalur transmisi dan alat komunikasi membentuk suatu sistem. Diperlukan adanya 

rancangan network sistem informasi yang tepat dalam penggunaan program 

komputer sebagai alat bantu dalam proses mengolah data menjadi informasi, 

sesuai dengan kebutuhan dan ruang lingkup perusahaan. Rancangan network 

sistem informasi yang dapat diterapkan meliputi jaringan kerja single user system 

dan multi user system. Komputerisasi dengan single user system, merupakan 

sistem yang tersedia untuk seorang pemakai. Sistem ini hanya memungkinkan 

seorang pemakai untuk mengakses sistem, dan semua sumber daya sistem untuk 

pemakai tunggal. Sedangkan jaringan kerja multi user system terdiri dari 

komputerisasi mainframe dan Local Area Network (LAN) 

1. Komputer mainframe 

Komputer mainframe merupakan aplikasi dari jaringan kerja sistem yang 

memiliki jangkauan lebih luas, meliputi berbagai tempat yang secara fisik 

terpisah, namun dapat dihubungkan dengan suatu jaringan melalui teknologi 

komunikasi, misalnya modem, satelit, dan lain sebagainya. Komputerisasi 

mainframe dengan sistem terpusat (centralized system), merupakan jaringan kerja 

berkomputer dengan memusatkan proses pengolahan data pada bagian pusat 

pengolahan komputer (EDP Center) dan bagian lainnya hanya melakukan input 

data melalui terminal (workstation). Sedangkan pengolahan data terpusat dengan 



33 
 

 
 

komputer mini memungkinkan tiap bagian untuk melakukan input dan output 

pada aplikasi program tertentu. Untuk aplikasi program utama tetap dilakukan 

pengolahan data terpusat sehingga pada bagian-bagian yang terdapat workstation 

hanya dapat melakukan pemasukan data. Pada sistem ini terdapat juga fasilitas 

untuk berkomunikasi antar bagian. 

2. Local Area Network (LAN) 

Local Area Network (LAN) adalah jaringan kerja yang terbatas dalam jarak atau 

area setempat (lokal). Jaringan kerja ini biasanya banyak diterapkan dalam 

lingkup area satu perusahaan yang menghubungkan antar departemen dalam satu 

gedung, yang dihubungkan dengan kabel untuk transmisi datanya. LAN biasanya 

berbentuk star network, ring network, atau bus network dengan salah satu 

workstation sebagai server atau pusat penyedia data. 

2.3 Pengertian Pengendalian Internal 

 American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) dalam 

Baridwan (1993:47) menerangkan pengendalian intern sebagai berikut : 

Pengawasan intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara 

serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan 

dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, 

memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi 

di dalam usaha, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen yang telah ditetapkan. 
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Pengertian pengendalian internal menurut Nash.(1989:401) yaitu: 

“Internal control comprises the plan of organization and all of  the 

coordinated methods and mesures adopted within a business to : 

safeguard its assets, check the accuracy an reliability of its accounting 

data, promote operational efficiency, and encourage adherence to 

prescribed managerialpolicies”. 

Menurut Mulyadi (2001) sistem pengendalian intern meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk 

menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen. Sistem pengendalian intern dalam Hariningsih (2006:129) 

adalah mencakup struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian 

dan kehandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen. 

 

2.3.1 Tujuan dan Fungsi Pengendalian Intern 

 Tujuan yang ingin dicapai pengendalian intern dalam Wilkinson 

(1991:185) yang mengutip dari America Institute of Certified Public 

Accountant (AICPA) adalah: 
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1. To safeguard the firm’s assets (i.e., recources, including data and      

information) 

2. To ensure the accuracy and reliability of the accounting data and 

information (i.e., to keep the data and information free from errors and to 

provide consistent results when processing like data) 

3. To promote efficiency in all of the firm’s operation. 

4. To encourage adherence to management’s prescribed policies and 

prosedures, 

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari pengendalian 

intern adalah untuk : 

1. Menjaga atau mengamankan harta (kekayaan dan catatan) organisasi.  

2. Menjaga keakuratan dan keandalan data akuntansi 

3. Meningkatkan efisiensi 

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Struktur pengendalian internal (internal contol structure) terdiri dari 

kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan tingkat jaminan 

yang wajar atas pencapaian tujuan tertentu organisasi. Menurut 

Marshall,Jhon steinbart.(2004:229)  Pengendalian internal melaksanakan 

tiga fungsi penting: 

1. Pengendalian untuk pencegahan (preventive control) 
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Yaitu mencegah timbulnya suatu masalah sebelum muncul. Contoh: 

Mempekerjakan personil akuntansi yang berkualitas tinggi, pemisahan 

tugas pegawai yang memadai, dan secara efektif mengendalikan akses 

fisik atas aset, fasilitas dan informasi 

2. Pengendalian untuk pemeriksaan (Detective control) 

Dibutuhkan untuk mengungkapkan masalah begitu masalah tersebut 

muncul. Contoh dari pengendalian untuk pemeriksaan adalah pemeriksaan 

salinan atas penghitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca 

saldo setiap bulan 

3. Pengendalian korektif (Corrective control)  

Memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk 

pemeriksaan. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan 

untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau 

kesulitan yang ditimbulkan, dan mengubah sistem agar masalah di masa 

mendatang dapat diminimalisasikan atau dihilangkan. 

Unsur pokok pengendalian internal menurut Mulyadi.(2001:164) adalah: 

1. Struktur Organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

 secara tegas. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

 perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan 

 dan biaya 
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4. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 

 unit organisasi 

5. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab 

2.3.2 Komponen-komponen Struktur Pengendalian Intern 

 Secara garis besar, COSO (Committee of Sponsoring Organization of The 

Tradeway Commission)  menghadirkan suatu kerangka kerja yang integral terkait 

dengan definisi pengendalian intern, komponen-komponennya, dan kriteria 

pengendalian intern yang dapat dievaluasi. Pengendalian internal terdiri dari 5 

komponen dan 26 sub komponen yang saling berhubungan. Komponen-

komponen tersebut memberikan kerangka kerja yang efektif untuk menjelaskan 

dan menganalisa sistem pengendalian internal yang diimplementasikan dalam 

suatu organisasi. Komponen-komponen tersebut, adalah sebagai berikut: 

 

 

I. Lingkungan Pengendalian 

 Lingkungan pengendalian menempatkan kualitas dalam organisasi, 

mempengaruhi kesadaran pengendalian terhadap pegawainya. Hal ini juga 

merupakan dasar bagi komponen pengendalian internal yang lain, menyiapkan 

disiplin dan struktur. Faktor lingkungan pengendalian meliputi : 

1. Integritas dan Nilai etika 
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2. Komitmen atas kompetensi 

3. Dewan Komisaris/Komite Audit 

4. Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi 

5. Struktur organisasi 

6. Kewenangan dan Tanggung Jawab 

7. Kebijakan dan praktek berkaitan dengan manajemen SDM 

II. Penilaian Risiko 

 Setiap organisasi dalam mencapai tujuannya menghadapi berbagai macam 

risiko baik eksternal maupun internal. Resiko ini bermacam-macam dilihat dari 

dampak ataupun tingkat keseringan terjadinya, misalkan resiko kebakaran tentu 

berbeda dengan resiko pencurian dana kas di cash register tentu berbeda dampak 

dan frekuensi terjadinya. Penilaian risiko merupakan tindakan yang penting untuk 

menentukan pengelolaan risiko. Aspek-aspek penilaian resiko adalah sebagai 

beikut: 

1. Tujuan 

 Tujuan entitas dapat bersifat eksplisit atau implisit, biasanya tercermin 

dalam misi atau nilai entitas. Lebih spesifik lagi, tujuan terdapat dalam rencana 

strategis perusahaan yang merupakan tujuan tingkat entitas.  

2. Identifikasi dan analisa resiko 
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 Identifikasi dan analisa resiko harus bisa mencakup semua resiko yang 

signifikan dalam pencapaian tujuan. Proses identifikasi dan analisa resiko 

biasanya berulang-ulang dan terintegrasi dalam proses perencanaan. 

 a. Resiko tingkat entitas 

 b. Resiko tingkat aktifitas 

3. Manajemen perubahan 

 Setiap entitas harus mempunyai sebuah prosedur, baik formal atau 

informal, untuk mengidentifikasikan kondisi-kondisi yang menghalangi 

kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Mekanisme ini harus mampu 

mengantisipasi perubahan yang signifikan untuk dapat menghindari masalah atau 

memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan itu. 

III. Aktivitas Pengendalian 

 Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang memastikan 

arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian terjadi di seluruh bagian 

organisasi, baik pada berbagai tingkatan maupun berbagai fungsi yang meliputi 

otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, review kinerja operasi, keamanan aset, 

pemisahan wewenang dan tanggung jawab. Aktifitas pengendalian dapat bersifat 

preventif atau detektif, manual atau otomatis, atau review manajemen. Aspek-

aspek aktifitas pengendalian: 

A. Prosedur dan Kebijakan 
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 Kebijakan berfungsi menetapkan apa yang harus dilakukan sedangkan 

prosedur adalah tindakan personel untuk menjalankan kebijakan. Aktifitas 

pengendalian dapat diklasifikasikan menjadi : 

1. Pengendalian preventif 

2. Pengendalian detektif 

3. Pengendalian manual 

4. Pengendalian otomatis 

5. Pengendalian manajemen 

B. Sistem pengendalian Informasi 

1. Pengendalian umum 

a. Operasi pusat data, meliputi tindakan backup, pengesetan dan pengecekan 

komputer, dan tindakan-tindakan kontijensi ketika terjadi bencana atas pusat data 

b. Software sistem, pengendalian atas perolehan, penggunaan dan perawatan 

software baik sistem operasi maupun software pendukung lainnya termasuk 

software keamanan, basis data dan yang lain. 

c. Keamanan akses, semua akses ke sistem harus diotorisasi yang dapat berupa id 

khusus dengan password atau nomor-nomor tertentu 
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d. Metodologi pengembangan sistem, mencakup desain sistem dan implementasi 

sistem, fase-fase pengembangan, dokumentasi yang diharuskan, pengesahan dan 

pengujian untuk menekan biaya pengembangan sistem 

2. Pengendalian aplikasi 

Pengendalian aplikasi didesain untuk memastikan kelengkapan dan akurasi 

pemrosesan transaksi, otorisasi dan validasi. Dalam banyak kasus, pengecekan 

komputer dapat mencegah terjadinya kesalahan dan mendeteksi serta 

mengkoreksi kesalahan. 

 C. Pengendalian entitas khusus 

Karena masing-masing entitas memiliki tujuan dan strategi masing-masing, maka 

aktifitas pengendalian mungkin akan berbeda satu sama lain. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi desain pengendalian internal adalah : kemampuan dan penilaian 

manajemen, lingkungan dan industri beroperasinya, kompleksitas dan sifat 

organisasi, penyebaran asset dan karyawan serta tingkat kerumitan operasi dan 

pemrosesan informasi. 

 

IV. Informasi dan Komunikasi 

 Sistem informasi berperan dalam sistem pengendalian internal sebagai 

penghasil laporan, termasuk operasional, finansial, dan ketaatan, sehingga 

memungkinkan karyawan untuk melakukan aktifitas pengendalian dan juga untuk 

memperoleh informasi serta mengkomunikasikannya secara tepat waktu maupun 
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tepat bentuknya. Ini akan memudahkan manajemen untuk melakukan dan 

mengendalikan bisnis dengan efektif. 

V. Pemantauan 

 Pemantauan (monitoring) merupakan suatu proses yang menilai kualitas 

dari kinerja suatu sistem dalam suatu waktu. Sistem pengendalian internal harus 

dimonitor untuk mengetahui kualitas sistem pengendalian internal dari waktu ke 

waktu. Ketika monitoring diatur dengan baik perusahaan cenderung diuntungkan 

karena perusahaan akan dapat : 

a) Mengidentifikasikan dan memperbaiki pengendalian internal pada waktu yang 

tepat 

b) Menyediakan informasi yang lebih akurat dan dapat diandalkan untuk 

pengambilan keputusan 

c) Menyediakan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu 

d) Berada dalam posisi kesiapan menyatakan pendapat mengenai kemampuan 

pengendalian internal 

2.4  Tinjauan Kredit 

2.4.1  Pengertian kredit  

 Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “Credere” yang berarti 

kepercayaan (truth). Dibawah ini disajikan beberapa pengertian tentang kredit dari 

beberapa ahli sebagai berikut : 
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1. Menurut Undang – undang  No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11) : 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 melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

2. “The transfer something valuable to another, whether money, goods or 

services in the confidence that he will be both willing and able, at a future 

day, to pay its equivalent” (Tucker). Artinya : Pertukaran / pemindahan 

sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, barang 

maupun jasa denagn keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk 

membayar dengan harga yang sama dimasa yang akan datang. 

3. “….bahwa kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang mana balas 

prestasinya akan terjadi pada suatu waktu dihari yang akan dating…” ( 

Drs. Amir Batubara) 

 Dari pengertian – pengertian diatas walaupun titik beratnya berbeda – beda 

namun kiranya dapat disimpulkan, yaitu proses perjanjian pinjam meminjam yang 

berdasarkan kepercayaan akan kemampuan deri penerima kredit untuk 

mengembalikan pinjaman tersebut dimasa yang akan datang, dimana kreditur 

berhak menerima imbalan atas jasanya memberikan pinjaman.  

2.4.2  Unsur – Unsur Kredit   

 Menurut Rahmat & Maya (2009:6) bahwa pada dasarnya kredit itu 

mengandung unsur – unsur sebagai berikut : 
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1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang dan jasa yang 

bersedia dipinjamkan pada pihak lain. Orang aatau badan demikian lazim 

disebut kreditur. 

2. Adanya pihak yang membutuhkan / meminjam uang, barang atau jasa. 

Pihak ini disebut debitur. 

3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur. 

4. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. 

5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, 

barang atau jasa oleh kreditur denagn pada saat penyerahan kembali dari 

debitur. 

2.4.3  Tujauan dan Fungsi Kredit 

 Tujuan kredit secara umum pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk 

melayani kebutuhan masyarakat (to serve the society) dalam rangka mendorong 

dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa – jasa 

dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk 

menaikkan taraf hidup rakyat banyak, sehingga  dalam hal ini kredit mempunyai 

arti penting dalam kehidupan ekonomi. 

 Menurut Sinungan (1994:4) disebutkan bahwa di dalam tujuan kredit 

mencakup dua fungsi pokok yang saling berkaitan, yaitu : 

a) Profitability 

Profitabilitas adalah tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan 

yang diteguk  dari pemungutan bunga. 

b) Safety 
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Safety adalah keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar – 

benar terjamin sehingga tujuan profitabilitas dapat benar – benar tercapai tanpa 

adanya hambatan. 

2.4.4  Jenis – Jenis Kredit  

1. Kredit menurut tujuan penggunaannya : 

a. Kredit Konsumtif : kredit yang digunakan untuk membiayai 

pembelian barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan 

langsung terhadap kepuasan manusia. 

b. Kredit Produktif : kredit yang digunakan untuk tujuan – tujuan 

produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan utility. 

Kredit produktif terdiri dari : 

I. Kredit Investasi yaitu kredit ynag digunakan untuk 

membiayai pembelian barang – barang modal tetap dan 

tahan lama, seperti mesin, bangunan, kendaraan dan 

sebagainya. 

II. Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang ditujukan untuk 

membiayai keperluan modal lancar yang bisasnya habis 

dalam satu atau beberapa kali proses produksi. 

III. Kredit likuditas yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan 

konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan 

produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu  

perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas 

dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya. 
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2. Kredit menurut jangka waktunya : 

a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 

1 tahun. 

b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 

lain 1 – 3 tahun. Biasanya berupa kredit modal kerja atau kredit 

investasi yang relatif tidak begitu besar. 

c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 

3 tahun, kredit ini biasanya cocok untuk kredit investasi. 

3. Kredit menurut kualitas aatau kolektibilitaasnya,  sesuai dengan lampiran 

surat edaran Bank Indonesia NO.31/1/UPPB, 12 November 1998  tentang 

kualitas kredit : 

a. Kredit Lancar ( L) 

b. Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) 

c. Kredit Kurang lancar (KL) 

d. Kredit Diragukan (D) 

e. Kredit Macet (M) 

4. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya. 

a. Kredit dalam bentuk uang (money  credit) 

Kredit perbankan konfensional pada umumnya diberikan dalam bentuk uang dan 

pengembaliannya dalam bentuk uang juga. 

b. Kredit dalam bentuk bukan uang (non-money credit) 

Kredit demikian berupa benda – benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh 

perusahaan – perusahan dagang dan sebagainya. 
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5. Kredit ditinjau dari cara penguangannya (tunai  atau tidak tunai) 

a. Kredit tunai (cash credit) 

Kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindahbukuan 

ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditanda 

tangani. 

b. Kredit bukan tunai (non-cash credit) 

Kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani, 

melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang 

dipersyaratkan. 

6. Kredit Menurut Jaminan  

a. Unsecured Loans, berarti kredit yang diberikan “tanpa jaminan”. 

Sebenarnya yang dimaksud jaminan dalam pengertian kita adalah 

jaminan fisik, akan tetapi didalam kredit unsecured loans  ini 

jaminan atas kredit yang dimaksud adalah bonafitditas dan prospek 

usaha nasabah bersangkutan. 

b. Secured Loans, adalah kredit yang penilaiannya lengkap dalam arti 

segala aspek penilaian turut dipertimbangkan termasuk Collaateral 

(jaminan) 

2.5     Kebijakan Perkreditan Bank 

2.5.1  Ketentuan – ketentuan Bank Indonesia Berkenaan Dengan 

Pemberian 

 Kredit 
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 Sebagaimana diketahui bahwa sumber dana perkreditan suatu bank berasal 

dari dana masyarakat yang dihimpun oleh bank bersangkutan. Masyarakat 

menyimpan dananya di bank berdasarkan kepercayaan bahwa uang mereka aman 

dan sewaktu – waktu dapat ditarik kembali. Seandainya terjadi masalah terhadap 

pemberian kredit maka pihak nasabah akan sangat dirugikan selain itu juga 

membahayakan likuiditas bank bersangkutan. Maka dari itu Bank Indonesia 

banyak menerbitkan aturan dan rambu – rambu yang harus ditaati sebagai upaya 

untuk mencegah terjadinya kebangkrutan suatu bank. Rahmat & Maya (2009:6) di 

jelaskan ketentuan – ketentuan yang merupakan kebijakan perkreditan bank, 

antara lain : 

1. Batas Maksimum Pembarian Kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit 

(LLL) 

BPMK adalah limit atau batas maksimal kredit yang boleh diberikan suatu bank 

kepada setiap debitur individual dan atau debitur terkait dengan kelompok/grup 

usaha bank yang bersngkutan. 

2. Rasio kredit terhadap simpanan atau loan of deposit ratio 

Bank Indonesia juga memberikan pembatasan jumlah kredit yang disalurkan 

secara keseluruhan melalui penetapan rasio/ perbandingan antara jumlah kredit 

yang diberikan terhadap jumlah simpanan dana pihak ke tiga (masyarakat) yang 

berhasil dihimpun oleh bank yang bersangkutan. 

3. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) atau 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. (KPMM) 



49 
 

 
 

Ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang secara tidak langsung 

membatasi jumlah kredit yang diberikan adalah rasio kecukupan modal atau 

kewajiban modal minimum. 

2.5.2  Organisasi dan Manajemen Perkreditan  

 Dalam kebijakan perkreditan bank setiap bank wajib mencantumkan 

perangkat organisasi dan manajemen perkreditan, wewenang dan tanggung jawab 

dari setiap orang atau unit kerja yang terlibat dalam proses kegiatan perkreditan. 

Salah satu aspek yang harus tercantum pada Kebijkan Perkreditan Bank adalah 

kebijakan persetujuan kredit dengan komponen – komponen sebagai berikut : 

a) Penetapan batas wewenang perkreditan  

Penetapan batas wewenang persetujuan kredit harus berupa keputusan, keputusan 

tersebut memuat wewenang dan tanggung jawab jumlah kredit dari pejabat yang 

ditunjuk. 

b) Tanggung jawab pejabat pemutus kredit. 

Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu 

memastikan hal – hal berikut : 

1. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip 

perkreditan yang sehat. 

2. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisa kredit 

yang jujur, objektif, cermat, seksama dan independent. 

3. Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur. 

c) Proses persetujuan kredit 
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 Proses persetujuan kredit harus berlangsung melalui beberapa tahap sesuai 

pedoman tertulis pemberian kredit yang sehat. 

d) Perjanjian kredit, bentuk dan format 

 Perjanjian kredit, bentuk dan formatnya ditentukan oleh masing – masing 

bank dan dibuat secara tertulis. Setiap kredit yang disetujui dan disepakati 

pemohon kredit harus dituangkan kedalam perjanjian atau akad kredit secara 

tertulis. 

2.5.3  Resiko Kredit 

 Resiko kredit atau sering disebut dengan default risk menurut Siamat 

(1995: 100) adalah : 

“suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan 

jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bungnya sesuai dengan jangka 

waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan” 

2.5.5  Sistem Pemberian Kredit 

 Secara skematis sistem organisasi dan prosedur penyelesaian pemberian 

kredit menurut Sinungan  (1994: 31) adalah sebagai berikut : 

1) Permohonan kredit diajukan oleh nasabah kepada bank, permohonan 

tersebut disampaikan kepada direktur dan diteruskan kebagian kredit untuk 

diolah. 

2) Oleh kepala bagian kredit, permohonan itu diserahkan pada seksi analisa 

atau seksi pemberian untuk dilakukan penelahan/ analisa. Apabila data 

cukup maka analisa terus dapat dilakukan tetapi apabila masih 

kekeurangan data, seksi analisa dapat meminta tambahan keterangan atau 
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data kepada nasabah bersangkutan secara tertulis.  Prinsip analisis kredit 

dalam dunia perbankan dikenal dengan konsep 5C, yaitu: 

1. Character (Watak) 

Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi 

dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, 

dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Karakter yang baik jika ada 

keinginan untuk membayar kewajibannya. 

2. Capacity (Kemampuan) 

Kemampuan calon debitur perlu dianalisis apakah ia mampu memimpin 

perusahaan dengan baik dan benar. Kalau ia mampu meminpin perusahaan, ia 

akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap 

berdiri. 

3. Capital (Modal) 

Modal dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya 

yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. 

 

4. Condition (Kondisi) 

Analisis terhadap aspek ini meliputi analisis terhadap variabel makro yang 

melingkupi perusahaan baik variabel regiona1, nasional maupun internasional. 

Variabel yang diperhatikan terutama adalah variabel ekonomi. 

5. Collateral (Jaminan) 

Penilaian ini meliputi penilaian terhadap jaminan yang diberikan debitur sebagai 

pengaman kredit yang diberikan bank. Penilaian tersebut meliputi kecenderungan 
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nilai jaminan dimasa depan dan tingkat kemudahan mengkonversikannya menjadi 

uang tunai 

3) Setelah analisis dilakukan, maka diperiksa oleh kepala bagian kredit dan 

disusunlah analisis tertulis yang rapi ke Direksi. 

4) Direksi memberikan analisis dan mengambil keputusan diteruskan ke 

Bagian Kredit untuk dilaksanakan. Persiapan perjanjian kredit diurus oleh 

seksi pemberian/ analisa dan setelah diparaf oleh kepala bagian kredit, 

perjanjian ditandatangani oleh nasabah dan kreditur. 

5) Pengawaasan/ pengamanan atas fasilitas kredit yang diberikan bank 

dilakukan sampai kredit tersebut lunas. 

2.5.6  Cara / Sistem Pengenaan Bunga Kredit 

Terdapat berbagai cara atau sistem pengenaan bunga kredit oleh perbankan, di 

jelaskan oleh Rahmat & Maya (2009:77) dalam bukunya antara lain : 

 

 

I. Flat Rate  

Sistem flat rate sesuai namanya (flat=rata) maka bunga kredit yang dikenakan 

kepada debitur setiap bulan (atau periode) jumlahnya tetap, walaupun jumlah 

pokok kredit telah menurun karena telah diangsur setiap bulan. 

II. Sliding rate (menurun) 

Pada sistem sliding rate, maka jumlah bunga akan menurun sesuai saldo (baki 

debet) pinjaman, kecuali pada jenis kredit yang pembayarannya sekaligus pada 

akhir masa pinjaman, maka pada kredit yang hutang pokoknya harus diangsur, 



53 
 

 
 

dengan adanyanpembayaran angsuran pokok, maka utang pokok yang dikenakan 

bunganya juga akan berkurang sesuai dengan banyaknya angsuran / cicilan yang 

telah dibayar. 

III. Annuity ( anuitas) 

Pada sistem anuitas jumlah angsuran pokok ditambah bunga akan tetap setiap 

bulannya, namun dengan  komponen yang berbeda dimana angsuran pokok 

semakin lama semakin meningkat, sedangkan pembayaran bunga semakin 

menurun. 

2.6 Pengertian Bank 

 Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan 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 hidur rakyat banyak. 

Menurut Stuart yang dikutip oleh Hasibuan (2004: 2)  “Bank is company who 

satisfied other poople by giving a credit with the money they accept as a gamle to 

the other, eventhough they should supply the new money” (bank adalah badan 

usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan 

kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan 

mengeluarkan uang baru kertas atau logam.    

2.6.1  Sejarah Singkat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

 Sejarah lembaga perkreditan rakyat dimulai pada masa kolonial Belanda 

pada abad ke-19 dengan dibentuknya Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan 
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Bank Dagang Desa, dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh 

untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit 

dengan bunga tinggi. Pasca kemerdekaan Indonesia, didirikan beberapa jenis 

lembaga keuangan kecil dan lembaga keuangan di pedesaan seperti Bank Pasar, 

Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan mulai awal 1970an, Lembaga Dana 

Kredit Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 1988, Pemerintah 

mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan 

Presiden RI No.38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. 

Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan 

usaha “Bank Perkreditan Rakyat ” atau BPR.  

 Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 tentang Perbankan tahun 

1992 (UU No.7/1992 tentang Perbankan), BPR diberikan landasan hukum yang 

jelas sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum. Sesuai UU No.7/1992 

tentang Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memperoleh izin 

usaha dari Menteri Keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai 

bank. Selain itu, dinyatakan juga bahwa lembaga-lembaga keuangan kecil seperti 

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, 

KURK, LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan 

itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan tata 

cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).  

 Selanjutnya PP No.71/1992 memberikan jangka waktu sampai dengan 31 

Oktober 1997 bagi lembaga-lembaga keuangan tersebut untuk memenuhi 

persyaratan menjadi BPR. Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, tidak 
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seluruh lembaga keuangan tersebut dapat dikukuhkan sebagai BPR karena tidak 

dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan. BPR yang didirikan sesudah 

PAKTO 1988 maupun Lembaga Keuangan yang dikukuhkan menjadi BPR sesuai 

dengan PP No.71/1992, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 

Undang-undang Perbankan dan peraturanperaturan yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia sebagai otoritas pengawas bank. Khusus Badan Kredit Desa (BKD), 

meskipun lembaga tersebut sesuai UU No.7/1992 tentang Perbankan, diberikan 

status sebagai BPR, namun karena organisasi dan manajemennya relatif 

sederhana, lingkup usahanya sangat kecil, serta operasionalnya tidak setiap hari, 

maka pengaturan dan pengawasan terhadap BKD pun tidak dapat disamakan 

dengan BPR. Sampai dengan akhir Juli 2006 terdapat 5.345 BKD yang tersebar di 

pulau Jawa dan Madura, namun dari jumlah tersebut sebanyak 863 diantaranya 

tidak melakukan kegiatan (non aktif). Dengan mempertimbangkan karakteristik 

yang spesifik, jumlah dan sebarannya serta secara historis sebelum PAKTO 1988 

pengawasan BKD dibawah kewenangan BRI maka pengawasan BKD dilakukan 

oleh BRI untuk dan atas nama Bank Indonesia. Pada akhir bulan Juli 2006 jumlah 

BPR mencapai 1.935 terdiri dari BPR yang didirikan setelah PAKTO 1988 

sebanyak 1.277 (66%), dan Bank Pasar atau Bank Desa, BKPD dan bank milik 

Pemerintah Daerah lainnya yang telah beroperasi sebelum PAKTO 1988 sebanya 

2.6.2 Posisi BPR dalam Sistem Keuangan di Indonesia 

2.6.2.1 Landasan Hukum dan Pengertian BPR 

 Landasan Hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara 
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tegas disebutkan bahwa BPR sebagai satu jenis bank yang kegiatan usahanya 

terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah 

pedesaan. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya BPR dapat menjalankan 

usahanya secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. 

2.6.2.2 Lingkup Kegiatan BPR 

 Kegiatan usaha yang diperkenankan dilakukan oleh BPR sangat terbatas 

dibandingkan dengan Bank Umum, yaitu hanya meliputi penghimpunan dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit serta 

menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito 

berjangka, sertifikat deposito dan/ atau tabungan pada bank lain. BPR tidak 

diperkenankan menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran serta melakukan kegiatan usaha selain yang diperkenankan. Selain 

itu, BPR tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing 

kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia), melakukan 

penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian. Adapun wilayah kantor 

operasionalnya dibatasi dalam 1 (satu) propinsi. 

2.7 Peraturan Bank Indonesia ( Pedoman Sistem Pengendalian Intern  ) 

 Sesuai dengan Lamp. SE Bank Indonesia No.5/22/DPNP tanggal 29 

September 2003, pengendalian Intern Bank terdiri dari lima elemen utama yang 

satu sama lain saling berkaitan, yaitu Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur 

Pengendalian (Management Oversight and Control Culture), Identifikasi dan 

Penilaian Risiko (Risk Recognition and Assessment), Kegiatan Pengendalian dan 
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Pemisahan Fungsi (Control Activities and Segregation of Duties), Sistem 

Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (Accountancy, Information and 

Communication), serta Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi 

Penyimpangan/Kelemahan (Monitoring Activities and Correcting Deficiencies). 

Pengendalian Intern sekurang-kurangnya mencakup lima elemen utama, yaitu: 

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian 

a. Dewan Komisaris 

1) mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan 

strategi usaha Bank secara keseluruhan. 

2) memahami risiko utama yang dihadapi Bank, menetapkan tingkat risiko yang 

dapat ditolerir (risk tolerance), dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan 

langkah - langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, 

dan mengendalikan risiko tersebut. 

3) memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan Sistem 

Pengendalian Intern.  

b. Direksi 

Direksi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: 

1) melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewa n 

Komisaris. 
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2) mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan 

mengendalikan risiko yang dihadapi Bank. 

3) Direksi terus melakukan pengawasan terhadap struktur organisasi yang 

mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas. 

4) memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang 

didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten. 

5) Direksi telah menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian 

intern bank sesuai standart operation procedure. 

c. Budaya Pengendalian 

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab dalam meningkatkan etika kerja 

dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu kultur organisasi yang 

menekankan kepada seluruh pegawai   intern yang berlaku di Bank. Dalam rangka 

menciptakan budaya pengendalian tersebut, langkah-langkah yang harus 

diperhatikan dan dilakukan oleh Bank, antara lain: 

1) Dewan Komisaris dan Direksi harus mampu mengelola sumber daya manusia, 

termasuk dalam proses penempatan pegawai yang sesuai dengan kemampuan. 

2) Meningkatkan kesadaran seluruh pegawai Bank mengenai pentingnya 

efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan selanjutnya 

pegawai mengkomunikasikan pada pihak manajemen yang terkait mengenai 

setiap permasalahan yang terjadi dalam kegiatan operasional Bank.  
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2. Identifikasi dan Penilaian Risiko 

a. Penilaian risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh 

Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank 

untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. 

b. Risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi Bank, antara lain: 

1) perubahan kegiatan operasional Bank; 

2) perubahan susunan personalia; 

3) perubahan sistem informasi; 

4) pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu; 

5) perkembangan teknologi; 

6) pengembangan jasa, produk atau kegiatan baru; 

7) terjadinya penggabungan usaha (merger), konsolidasi, akuisisi dan 

restrukturisasi Bank; 

8) perubahan dalam sistem akuntansi; 

9) ekspansi usaha; 

10) perubahan hukum dan peraturan; dan 

11) perubahan perilaku serta ekspektasi nasabah. 
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c. Suatu Sistem Pengendalian Intern yang efektif mengharuskan Bank secara terus 

menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi 

pencapaian sasaran. Penilaian risiko harus pula dilakukan oleh auditor intern 

sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh. 

d. Penilaian tersebut harus mencakup semua risiko yang dihadapi, baik oleh risiko 

individual maupun secara keseluruhan (aggregate ), yang meliputi risiko kredit, 

risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, 

risiko strategik, dan risiko kepatuhan. 

3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi 

 Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh pegawai Bank, termasuk 

Direksi. Oleh karena itu kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila 

direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. 

Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur 

pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan 

dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang 

tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari. 

a. Kegiatan Pengendalian 

Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur dan praktek yang 

memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Bank bahwa arahan dewan 

Komisaris dan Direksi Bank telah dilaksanakan secara efektif,  meliputi: 

1) Kaji Ulang Manajemen (Top Level Reviews ) 
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Direksi Bank secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja 

operasional dari pejabat dan staf sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang 

hasil kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai, seperti 

laporan keuangan dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. 

Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan seperti 

kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya 

(fraud). 

2) Kaji Ulang Kinerja Operasional (Functional Review) 

Kaji ulang ini dilaksanakan oleh SKAI dengan frekuensi yang lebih tinggi, baik 

kaji ulang secara harian, mingguan, maupun bulanan. 

3) Pengendalian Sistem Informasi 

a) Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi 

dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan intern. 

b) Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria, 

yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. 

(1) Pengendalian umum meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, 

sistem pengadaan dan pemeliharaan software, pengamanan akses, serta 

pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum 

ini diterapkan terhadap mainframe, server, dan users workstation, serta jaringan 

internal - eksternal. 
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(2) Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan Bank 

dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah 

benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi 

harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk 

mengecek kebenaran proses audit dimaksud. 

4) Pengendalian Aset Fisik (Physical Controls) 

a) Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya 

pengamanan fisik terhadap asset Bank. 

b) Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan dan akses terbatas terhadap 

program komputer dan file data, serta membandingkan nilai aktiva dan pasiva 

Bank dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya 

pengecekan nilai aktiva secara berkala. 

 

 

5) Dokumentasi 

a) Bank sekurang-kurangnya memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, 

prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. 

b) Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan 

kegiatan operasional Bank secara aktual, dan harus diinformasikan kepada pejabat 

dan pegawai. 
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c) Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh auditor intern ketika 

melakukan audit rutin maupun non rutin. 

b. Pemisahan Fungsi 

1) Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak 

memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau 

penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan 

seluruh langkah kegiatan operasional.  

2) Sistem Pengendalian Intern yang efektif mensyaratkan adanya pemisahan 

fungsi dan menghindari pemberianwewenang dan tanggung jawab yang dapat 

menimbulkan berbagai benturan kepentingan (conflict of interest).  

4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi 

Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar 

dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai 

sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan 

tanggung jawabnya masing-masing. 

a. Sistem Akuntansi 

1) Sistem Akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, 

mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan dan 

melaporkan transaksi Bank. 
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2) Untuk menjamin data akunting yang akurat dan konsisten dengan data yang 

tersedia berdasarkan hasil olahan sistem maka proses rekonsiliasi antara data 

akunting dan sistem informasi manajemen wajib dilaksanakan secara berkala atau 

sekurang-kurangnya setiap bulan.  

b. Sistem Informasi 

1) Sistem Informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, 

kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang 

mendukung pelaksanaan tugas dewan Komisaris dan Direksi. 

2) Sistem pengendalian intern yang efektif sekurangkurangnya menyediakan 

data/informasi internal yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, 

kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi pasar 

(kondisi eksternal) dan setiap kejadian serta kondisi yang diperlukan dalam 

rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

3) Bank sekurang-kurangnya mengorganisasikan suatu rencana pemulihan darurat 

(contingency recovery plan) dan sistem back-up untuk mencegah kegagalan usaha 

yang berisiko tinggi. Prosedur, proses, dan sistem back-up harus 

didokumentasikan dan dinilai kembali efektivitasnya secaraberkala. Untuk 

memastikan bahwa seluruh rencana dan proses pemulihan darurat (contingency 

recovery plan) dansistem back-up telah bekerja secara efektif maka pelaksanaan 

proses dan sistem tersebut harus didokumentasikan dan diuji secara berkala.  
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4) Bank sekurang-kurangnya memiliki dan memelihara sistem informasi 

manajemen yang diselenggarakan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan 

elektronik. 

c. Sistem Komunikasi 

1) Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, 

baik intern maupun ekstern, seperti otoritas pengawasan Bank, auditor ekstern, 

pemegang saham dan nasabah Bank. 

2) Sistem Pengendalian Intern Bank harus memastikan adanya saluran 

komunikasi yang efektif agar seluruh pejabat/pegawai Bank sepenuhnya 

memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. 

3) Struktur organisasi Bank harus memungkinkan adanya arus informasi yang 

memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit. 

 

 

5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan 

a. Kegiatan Pemantauan 

1) Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas 

keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama 

Bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan.  
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2) Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan Sistem Pengendalian 

Intern secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan 

ekstern serta harus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian intern tersebut 

agar efektivitasnya dapat.  

b. Fungsi SKAI 

1) Bank harus menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh 

terhadap sistem pengendalian intern. Pelaksanaan audit intern tersebut yang 

dilaksanakan oleh SKAI harus didukung oleh tenaga auditor yang independen, 

kompeten, dan memiliki jumlah yang memadai. 

2) Sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern, SKAI harus melaporkan hasil 

temuannya secara langsung kepada dewan Komisaris atau Komite Audit (apabila 

ada), Direktur Utama, dan Direktur Kepatuhan. 

3) SKAI harus melakukan penilaian yang independen mengenai kecukupan dari 

dan kepatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. 

c. Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan 

1) Kelemahan dalam pengendalian intern, baik yang diidentifikasi oleh satuan 

kerja operasional (risk taking unit), SKAI maupun pihak lainnya, harus segera 

dilaporkan kepada dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi yang berwenang. 

Kelemahan pengendalian intern yang material harus juga dilaporkan kepada 

dewan Komisaris. 
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2) Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan Bank dalam rangka 

memperbaiki kelemahan pengendalianintern, antara lain: 

a) setiap laporan mengenai kelemahan dalam pengendalian intern atau tidak 

efektifnya pengendalian risiko Bank harus segera ditindaklanjuti oleh dewan 

Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif terkait. 

b) SKAI harus melakukan kaji ulang atau langkah pemantauan lainnya yang 

memadai terhadap kelemahan yang terjadi dan segera melaporkan kepada dewan 

Komisaris, Komite Audit (apabila ada), dan Direktur Utama dalam hal masih 

terdapat kelemahan yang belum diperbaiki atau tindakan korektif belum 

ditindaklanjuti. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 “Metode penelitian” berasal dari  kata “metode” yang artinya  cara yang 

tepat untuk melakukan sesuatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. 

Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu  dengan menggunakan pikiran 

secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan “penelitian” adalah suatu 

kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai 

menyusun laporannya. Menurut  Arikunto (1992:  12) ada tiga persyaratan dalam 

mengadakan penelitian, yaitu sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah. 

Maka diperlukan metode penelitian yang baik dalam hal pengumpulan data 

maupun análisis data sehingga dapat dipastikan bahwa hasil penelitian ini ilmiah 

dan sistematis. 

 

3.1 Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian studi kasus, yang 

merupakan studi untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi perusahaan dan 

berusaha mencari pemecahan serta solusi terhadap permasalahan yang timbul, 

sehingga penelitian dapat memberi jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi 

perusahaan. Tujuan studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam 

mengenai objek yang diteliti untuk memberikan gambaran yang lengkap 

mengenai objek tersebut. 
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 Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran 

secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fenomena yang diselidiki. Menurut 

Narbuko  dan Ahmadi (2004: 44) penelitian deskriptif, yaitu  penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah  yang ada sekarang berdasarkan 

data – data. Jadi, penelitian ini juga menyajikan data, menganalisis dan 

menginterpretasi. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

      Penelitian dilakukan pada PT. BPR Dharma Surya Aditika yang terletak di 

Wlingi, Kabupaten Blitar. Bank BPR ini dipilih karena saat ini digunakan sebagai 

pilot project dalam pengembangan sistem informasi berbasis komputer 

terintegrasi dan sebelumnya bank BPR  tersebut belum secara optimal 

menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer di dalam bisnis 

mereka.  

 

3.3 Waktu Penelitian 

  Waktu penelitian adalah tenggang waktu yang digunakan oleh peneliti 

untuk melakukan penelitian dan pengambilan data – data sekaligus untuk 

melakukan analisa data. Penelitian ini dimulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 

Mei 2009. 
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3.4 Fokus Penelitian  

 Penelitian difokoskan untuk menganalisa kemudian mengevaluasi 

pengendalian intern dalam sistem dan prosedur perkreditan berbasis komputer  

pada bank BPR. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana tingkat 

pengendalian internal sistem berbasis Komputer dapat membantu kinerja 

manajemen lebih efektif dan efisien dan memberikan masukan pada pihak 

perusahaan.  

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

 Data merupakan sarana bagi peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian. 

Menurut Arikunto  (2002: 96) “Data adalah segala fakta dan angka yang dapat 

dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi”. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari obyek 

penelitian tanpa ada perantaranya yang berupa opini, hasil observasi, kejadian 

atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data dari jenis data primer untuk 

penelitian adalah hasil wawancara secara langsung dengan pihak terkait, 

khususnya dengan pegawai perusahaan yang menangani bagian yang 

bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti, data primer ini meliputi: 

1. Struktur organisasi 

2. Prosedur di dalam siklus pemberian kredit 

3. Kebijakan manajemen dan akuntansi terkait dengan siklus pinjaman 



71 
 

 
 

4. Bukti transaksi di dalam siklus pemberian kredit 

5. Laporan yang dihasilkan dari siklus pinjaman 

 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dengan adanya perantara, 

berupa bukti, catatan, atau laporan historis baik yang dipublikasikan maupun yang 

tidak dipublikasikan. Dalam Indriantoro dan Supomo (2002:149), sumber data 

sekunder dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data internal dan data 

eksternal. Data internal yaitu dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang telah 

diatur dalam organisasi, misalnya kebijakan dan prosedur atau praktik sistem 

informasi akuntansi perusahaan. Sedangkan data eksternal umumnya disusun 

entitas lain dari organisasi yang bersangkutan, misalnya berita yang berhubungan 

dengan perusahaan yang terdapat di media massa. 

  

3.6 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode yang peneliti gunakan 

dalam mengumpulkan data pada obyek penelitian antara lain: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan tinjauan teoritis tentang 

permasalahan yang sedang diteliti, yaitu tentang sistem informasi akuntansi 

berbasis komputer dan pengendalian intern pada sistem informasi akuntansi. Studi 
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dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur berupa buku 

maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian 

2. Wawancara 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab 

dengan pihak manajemen dan karyawan PT BPR Dharma Surya Aditika yang 

menjadi objek dalam penelitian ini.. 

3. Observasi 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung 

dengan melihat dari dekat prosedur perkreditan yang sedang dijalankan dan  

kondisi fisik sistem komputerisasi pada PT BPR Dharma Surya Aditika  yang 

menjadi objek dalam penelitian ini. 

4. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-

dokumen   yang diperoleh dari obyek yang diteliti. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

 Sebuah metode untuk menganalisis temuan-temuan atau data-data yang 

telah diperoleh diperlukan dalam suatu penelitian. Analisis data menurut 

Singarimbun dan Effendi (1995:214) adalah suatu penyederhanaan bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Agar mendapatkan suatu kesimpulan 

yang sesuai dengan topik yang dibahas yaitu analisis pengendalian interen dalam 

sistem perkreditan berbasis komputer yang merupakan penelitian studi kasus, 

maka metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. 
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Metode analisis kualitatif merupakan suatu metode analisis yang menggunakan 

informasi yang berupa data kualitatif atau data yang diukur secara tidak langsung. 

Data kualitatif penelitian berupa deskripsi kondisi atau fakta yang ditemui pada 

obyek penelitian (fact-finding). Data tersebut kemudian dibandingkan dengan 

telaah teoritis yang melambangkan kondisi ideal. 

Metode dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan 

data dan prosedur pemberian kredit.  

2. Memahami prosedur operasional, struktur organisasi, berserta kebijakan 

manajemen dan akuntansi yang dijalankan perusahaan saat ini berdasarkan 

informasi yang didapatkan, terutama yang berhubungan dengan prosedur 

pemberian kredit. 

3. Menganalisis dan mengevaluasi kemungkinan adanya kelemahan 

pengendalian. 

4. Menentukan alternatif solusi pemecahan atas kelemahan yang timbul. 

5. Memberikan kesimpulan apakah penggunaan sistem yang berbasis komputer  

dapat membantu kinerja dan meningkatkan pengendalian intern manajemen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Penulis pada bab sebelumnya telah menyajikan teori – teori yang 

digunakan sebagai landasan dalam pembahasan berikut ini. Pada bab ini penulis 

akan melakukan analisa dan menginterpretasi hasil penelitian pada PT BPR 

DHARMASURYA ADITIKA. 

4.1 Gambaran Objek 

4.1.1 Latar Belakang Berdirinya Perusahaan   

 Bank Perkreditan Rakyat Dharmasurya Aditika adalah bank yang  

berbentuk Perseroan Terbatas, dasar pendirian bank perkreditan ini adalah untuk  

membantu kebutuhan masarakat dalam hal pendanaan dan permodalan. Dengan 

semangat memajukan perekonomian rakyat khususnya didaerah pedesaan PT. 

BPR Dharmasurya Aditika pertama kali didirikan pada tanggal  5 Desember 1992 

yang berkantor pusat di Jl. Urip Sumoharjo No. 15 Wlingi, Blitar. Modal awal 

yang disetor sebesar Rp. 250.000.000,- pada tahun 1994 kantor pusat pindah ke Jl. 

Gajah Mada No. 66 Wlingi, Blitar dan pada tahun 1997  membuka kantor cabang 

Srengat dan Kesamben. Pada tahun 2002 terjadi peningkatan modal dasar 

perorangan menjadi Rp. 1.000.000.000 dan pada tahun 2006 PT BPR 

Dharmasurya Aditika diakuisisi oleh Chayono Group. Pengalihan seluruh saham 

perseroan kepada Chayono dan Yono Suyitno dengan kombinasi masing – masing 

50.000 lembar saham. 

4.1.2 Dasar Hukum Pendirian  
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a) Akta pendirian PT. BPR Dharmasurya Aditika Nomor 039 

tertanggal 22 Oktober 1991 yang diperbaiki dengan Akta Nomor 

015 tertanggal 9 Juli 1992. Keduanya dibuat dihadapan notaris 

Titik Soeryati Soekesi,  SH dan diserahkan oleh Mentri Kehakiman 

(SK Mentri Kehakiman No. C2-5932.HT.01.01.Th.1992 tertanggal 

27  Juli 1992). 

b) Ijin Prinsip Mentri Keuangan No.S-319/MK.13/1992 tertanggal 13 

Maret 1992. 

c) Ijin Usaha SK Mentri Keuangan Republik Indonesia  No. Kep-

084/MK.17/1992 tertanggal 13 November  1992. 

4.1.3 Visi, Misi dan Strategi Perusahaan 

4.1.3.1 Visi  Perusahaan 

 Menjadi yang terbaik. 

4.1.3.2 Misi Perusahaan 

I. Menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan dengan 

memberikan pelayanan dan perhatian yang optimal  kepada 

masyarakat. 

II. Membentuk sumberdaya yang mandiri, dinamis, kreatif, inovatif, 

dapat dipercaya dan professional sebagai upaya mewujudkan 

kemampuan kinerja organisasi terbaik. 
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III. Memberikan keuntungan yang maksimal kepada pemegang saham 

sekaligus menyumbangkan kontribusi dalam pembangunan sosial 

ekonomi di Indonesia. 

4.1.3.3 Strategi Perusahaan 

I. Tumbuh dengan hasil maksimal, resiko minimal dan patuh 

terhadap ketentuan barlaku. 

II. Meningkatkan kerjasama dan kemampuan sumberdaya manusia 

dalam berbagai aspek sehingga terwujud kinerja yang optimal, 

selaras dengan organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan. 

III. Meningkatkan perhatian dan pelayanan yang optimal kepada 

masyarakat sehingga makin terpercaya dan dapat menjadi tujuan 

utama masyarakat dalam kegiatan jasa perbankan. 

4.1.4 Produk Perusahaan 

a) Dana : Tabungan Harian Dharma, Tabungan Dharmasiswan dan 

Deposito. 

b) Pinjaman atau kredit ( Pinjaman Tetap dan Pinjaman Angsuran) 

 

4.1.5 Lokasi dan Wilayah Kerja 

 Lokasi merupakan faktor yang penting dalam setiap usaha yang 

dijalankan. Pemilihan lokasi terkait erat dengan berbagai faktor diantaranya 

adalah pangsa pasar, fasilitas, dan biaya transportasi, ketersediaan akan tenaga 
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kerja, tujuan usaha bank, perluasan usaha dan perkembangan Bank Perkreditan 

Rakyat dimasa depan, atas pertimbangan tersebut maka PT BPR Dharmasurya 

Aditika memilih lokasi sebagai berikut : 

• Kantor Pusat : 

Jl. Gajahmada  No.66 Wlingi, Blitar 

• Kantor Cabang : 

Jl. Raya No.38 Srengat, Blitar 

Jl. Raya  No. 88 Kesamben, Blitar 

Jl. Mastrip No. 08 Lodoyo, Blitar 

4.1.6 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 

 Struktur organisasi adalah merupakan kerangka yang menunjukkan 

pembagian fungsi di dalam suatu organisasi. Pembagian ini akan memisahkan 

secara formal masing-masing komponen yang ada dalam organisasi, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Struktur organisasi 

juga menunjukkan hubungan antara komponen satu dengan yang lain dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian di 

dalam struktur organisasi akan terlibat adanya pembagian tugas yang jelas dan 

tegas secara formal antara komponen yang ada. Juga akan terlihat adanya batas 

wewenang dan tanggung jawab seorang atasan dan bawahan terhadap masing-

masing tugasnya. 

 Deskripsi kerja bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi 

antara lain : 

1. Dewan Komisaris : 
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 a. Bersama dengan Direksi membuat rencana kerja dan anggaran yang        

 realistis bagi setiap unit kerja BPR. 

 b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan kegiatan opersaional  

   BPR yang dilakukan oleh Direksi BPR 

 c. Bersama Direksi menjaga hubungan baik dengan pejabat dan instansi  

     pemerintah, Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya. 

 d. Bersama Direksi mengatur dan melakukan tindakan yang dipandang    

     perlu dalam  rangka melindungi dan menjaga kekayaan BPR. 

2. Direktur Utama : 

 a. Menterjemahkan dan melaksanakan ketentuan dan atau peraturan Bank  

     Indonesia 

 b. Memelihara hubungan baik dengan para nasabah, pejabat, instansi  

     pemerintah dan Bank Indonesia. 

 c. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan bagian – bagian di  

     kantor BPR 

 d. Membuat dan mengembangkan rencana dan strategi bisnis sesuai skala  

     prioritas serta sasaran yang telah ditetapkan. 

 e. Memantau dan mengawasi kualitas porto folio kredit agar selalu dalam  

    keadaan sehat dan memberikan keuntungan maksimal. 

 f. Menetapkan kebijakan & strategi operasional BPR serta menciptakan  

    efisiensi dan efektifitas kerja terutama kecepatan dalam pelayanan  

    kredit. 

3. Kepala Bagian Operasional 
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 a. Membantu direksi dalam bidang kegiataan operasional, administrasi dan 

     akuntansi perusahaan. 

 b. Koordinasi antar bagian operasional, koordinasi dengan bagian 

     marketing dan collector didalam pengelolaan seluruh kegiatan       

     operasional. 

 c. Mengkoordinasikan penatausahaan dan penyimpanan dokumen –  

     dokumen kredit, tabungan dan deposito serta dokumen lain secara  

     sistematis, tertip, rapi dan aman. 

 d. Memantau dan turut mengatur posisi likuidiitas harian. 

 e. Mengkoordinasikan penggunaan persediaan alat tulis kantor, barang  

     cetakan dan menyusun kebutuhan dalam satu bulan berjalan. 

 f. Melaksanakan tugas insidentil yang diberiakan dewan direksi. 

4. Bagian Marketing 

 a. Mempromosikan dan memasarkan produk – produk BPR baik secara  

     lisan maupun dalam bentuk media promosi yang tersedia seperti brosur, 

     untuk menarik calon nasabah baru. 

 b. Meneliti kebenaran serta kelengkapan permohonan pinjaman secara  

     administrative, dan memastikan semua prosedur telah dipenuhi. 

 c. Menyusun rencana kunjungan, mengatur jadwal kunjungan dan      

    membuat laporan dari hasil kunjungan tersebut. 

 d. Memastikan kredit yang diajukan telah digunakan sesuai dengan  

     semestinya oleh nasabah. 



80 
 

 
 

 e. Melakukan pembainaan nasabah kredit dan menyampaikan kepada  

     atasannya atas segala hasil binaannya. 

 f. Melakukaan pemantauan dan memastikan barang jaminan masih dalam     

    penguasaan peminjam, apabila nasabah yang dibinanya diindikasikan      

    akan  menjadi kredit bermasalah. 

 

 

5. Collector 

 a. Melakukan kunjungan penagihan angsuran yang ditugaskan dengan  

    baik. 

 b. Menerima dan bertanggung jawab atas kwitansi angsuran resmi pada  

     pagi hari dan mengembalikannya pada sore hari, setalah melakukan    

     tugas penagihan. 

 c. Membuat laporan tagihan (LTAO) atas kwitansi angsuran tertagih. 

 d. Memberikan informasi tentang aktivitas dan kondisi terakhir dari   

     nasabah untuk menekan dan pengambilan tindakan segera apabila  

     nasabah mulai bermasalah. 

 e. Melakukan koordinasi dengan bagian terkait dalam melaksanakan tugas  

    – tugas penyelesaian kredit bermasalah 

 f. Menganalisa laporan angsuran kredit nasabah. 

6. Asisten Marketing 

 a. Melakukan survey lapangan dengan mancari informasi yang akurat atas  

    character, condition, capital, capacity dan collateral dari nasabah. 
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 b. Menggali data dan informasi yang diperlukan dari masyarakat sekitar  

     calon nasabah kredit. 

 c. Melakukan survey lapangan secara benar dan akurat. 

 d. Memberikan rekomendasi persetujuan kredit atas hasil analisa lapangan  

    yang telah dilakukan. 

 e. Meneliti kebenaran serta kelengkapan permohonan pinjaman secara  

     dministrative, dan memastikan semua prosedur telah dipenuhi. 

7. Administrasi Kredit (collection dan pelaporan ) 

 a. Menyiapkan proses penagihan dan pembayaran angsuran. 

 b. Melakukan pemantauan terhadap kredit yang telah dicairkan BPR. 

 c. Membuat laporan atas kualitas portofolio kredit yang bermasalah dan  

     segala proses kegiatan untuk penyelesaian portofolio kredit tersebut. 

 d. Membuat laporan – laporan kredit yang diminta pihak intern maupun  

     ekstern. 

 e. Melakukan tugas – tugas yang bersifat insidental yang diberikan direksi  

    /pinca. 

8. Administrasi Kredit (Realisasi) 

 a. Menjamin pelayanan kredit berjalan dengan lancar, cepat dan sesuai  

     prosedur yang telah ditetapkan. 

 b. Menjamin kebenaran dan kelengkapan syarat, berkas  dan dokomen  

     kredit yang diajukan nasabah. 

 c. Pengelolaan dan penyimpanan berkas kredit dengan tertip dan aman. 

 d. Pengelolaan dan penyimpanan agunan kredit dengan tertib dan aman. 
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9. Administrasi Kredit (Pelayanan Angsuran) 

  a. Melayani  setoran angsuran kredit baik angsuran biasa atau pelunasan. 

 b. Menatausahakan jumlah kwitansi angsuran resmi yang belum tertagih  

     secara rapi, tertip, dan aman. 

 c. Melayani mutasi atas keluar masuk kwitansi angsuran resmi yang akan  

    ditagih oleh collector. 

 d. Menyerahkan kembali barang jaminan kepada nasabah yang telah  

     melunasi kewajibannya. 

 e. Melakukan pencatatan laporan jumlah angsuran yang diterima dalam  

     satu hari. 

 f. Menyiapkan, mencatat, memeriksa dan menyimpan  pada tempatnya  

    kartu pantauan debitur secara rapi dan aman. 

10. Bagian Akuntansi 

 a. Menatalaksanakan proses pembukuan atas semua transaksi BPR sesuai  

    prinsip akuntansi yang lazim secara cermat dan teliti. 

 b. Menyiapkan dan menyelesaikan laporan keuangan setiap hari. 

 c. Menyiapkan dan menyelesaikan laporan bulanan dengan tertib akurat   

     dan tepat waktu. 

 d. Mengelola aktiva tetap dan inventaris baik jumlah persediaan maupun  

     orang yang bertanggungjawab atas pemakaian aktiva tetap dan     

     inventaris tersebut. 

 e. Melakukan tugas – tugas yang bersifat insidental yang diberikan     

    Direktur/pinca. 
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11. Kasir 

 a. Melakukan tugas dengan teliti, cermat, tepat dan aman, serta melayani  

    nasabah dengan cepat, sopan dan ramah. 

 b. Mengelola lalu lintas keuangan perusahaan secara jujul dan teliti, serta  

     bertanggungjawab terhadap kebenaran jumlah uang kas yang ada. 

 c. Membuat rekapitulasi / laporan peneriamaan dan pengeluaran kas serta  

    perincian  kas harian, untuk kemudian dicocokkan kebenarannya dengan 

    saldo fisik. 

 d. Ikut serta dalam mengatur penyetoran dan pengambilan uang tunai  

     kedan dari bank lain. 

 e. Melakukan sortir dan mengatur penataan uang tunai yang ada secara  

     rapi dan benar. 

 f. Membayarkan setiap pengeluaran kas kepada yang berhak, dan selalu  

    memintakan tanda tangan penerimaaan. 

 

12. Bagian deposito dan tabungan 

 a. Melayani pembukaan tabungan dan deposito dengan cepat, sopan dan  

     ramah. 

 b. Melayani setoran / penarikan baik tabungan maupun deposito. 

 c. Melakukan penatalaksanaan prosess administrasi atas semua transaksi  

     tabungan dan deposito. 

 d. Menyiapkan, mencatat, memeriksa dan menyimpan pada tempatnya  

     berkas tabungan dan deposito secara rapi dan aman. 
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 e. Mengatur pemberian nomer rekening tabungan dan deposito secara  

     sistematis. 

 f. Turut serta dalam penggalian dana dari pihak ketiga, khususnya dari  

     nasabah atau calon  nasabah yang datang ke kantor. 

13. Bagian Umum  

 a. Mengatur dan melaksanakan pembukaan dan penutupan kantor. 

 b. Mengatur petugas yang harus berjaga selama 24 jam. 

 c. Membantu keamanan para tamu / nasabah dari pencurian dan     

     perampokan 

 d. Mengawal nasabah yang akan mengambil uang yang cukup besar atas  

     perintah direksi. 

 e. Mengatur dan melaksanakan kebersihan / pemeliharaan kantor,   

     peralatan / inventaris kantor agar selalu dalam keadaan bersih, menarik   

     dan siap pakai. 

 f. Membuat laporan – laporan setiap hari atas kejadian yang dialami 

Gambar 4.1. 

Struktur Organisasi PT. BPR Dharmasurya Aditika 
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4.2 Informasi & Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Perkreditan 

4.2.1 Informasi Perkreditan BPR 

 Pada hakeketnya salah satu fungsi BPR adalah sebagai lembaga keuangan 

yang berfungsi mengumpulkan surplus / kelebihan dana dari perorangan maupun 

lembega dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan kembali dana – dana 

tersebut kepada perorangan maupun lembaga dalam bentuk kredit. Selisih / 

margin antara pendapatan dari penyaluran dana( pendapatan bunga ) maupun 

biaya dari pengumpulan dana (biaya bunga) tersebut menjadi pendapatan utama 
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bagi BPR untuk membiayai kegiatan  atau operasional lembaga keuangan 

tersebut.  

4.2.2 Jenis Kredit Berdasarkan Cara Pembayaran Angsuran 

 Pengertian dari cara pembayaran angsuran adalah cara menghitung 

pembayaran angsuran bulanan. Menurut cara pembayaran angsuran, jenis 

pinjaman dirinci atas : 

1. Pinjaman Angsuran (PA) 

Ketentuan pinjaman angsuran / Flat : 

a) Pembayaran angsuran debitur dilakukan tiap bulan, yang terdiri dari pokok 

 hutang ditambah bunga dengan jumlah yang sama (tetap) tiap bulannya 

 sampai dengan kredit tersebut lunas. 

b) Rumus untuk menentukan  bunga pinjaman angsuran (PA) per bulan 

 Keterangan : 

 M   =  Plafon Kredit   &    i   =  Suku Bunga 

c) Pinjaman angsuran diperuntukkan bagi perorangan dan atau lembaga 

 badan hukum. 

d) Ketentuan lain pinjaman flat : 

1. Batas tanggal pencairan    =  akhir bulan berjalan 

2. Besar pinjaman            =  Rp.1.000.000 s/d BMPK 

3. Jangka waktu         =  12 s/d 36 bulan 

4. Bunga          =  diatur oleh SE Direksi 

Bunga   =   M  x  i 
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5. Jaminan         =  Kendaraan & Sertifikat (SHM &  

     SHGB), Bilyet deposito dan   

     tabungan. 

6. Administrasi         =  0,5 % s/d 2 % dari pokok pinjaman. 

7. Provisi                =   1%     untuk jangka s.d 12 bulan 

     1,5%  untuk jangka s.d 18 bulan 

     2%     untuk jangka s.d 24 bulan 

     3%     untuk jangka s.d 36 bulan 

8. Denda          =  Rp.1.000,-/hari atau 0,5% dari  

     tunggakan dikalikan jumlah hari. 

9. Syarat pengajuan        =  Foto copy jaminan (BPKB, STNK,  

     Sertifikat), Foto copy KTP (suami /  

     istri), Foto copy dokumen lembaga  

     badan hukum. 

2. Pinjaman Tetap (PT) 

Ketentuan pinjaman tetap : 

a) Pinjaman dengan angsuran tetap per bulan, pembayaran pokok pada saat 

jatuh tempo. 

b) Diperuntukkan bagi perorangan atau badan hukum. 

c) Diperuntukkan bagi pinjaman yang bersifat musiman seperti sektor 

pertanian, perkebunan, pertambakan dan atau untuk pemenuhan kebutuhan 

dana dalam penyelesaian proyek – proyek tunggal seperti kontraktor. 



88 
 

 
 

d) Apabila terjadi keterlambatan atau tunggakan bunga selama tiga bulan, 

pinjaman dilaporkan dengan kolektibilitas 2 (kurang lancar). 

e) Pada saat masa pinjaman berjalan, nasabah dapat menurunkan plafon 

pinjaman, bunga dihitung dari sisa plafon pinjaman. 

f) Bunga berlaku tetap selama jangka waktu pinjaman, selama tidak terjadi 

penurunan plafon pinjaman. 

g) Ketentuan lain pinjaman tetap : 

1. Batas tanggal pencairan = akhir bulan 

2. Besar pinjaman   = Rp. 1.000.000 s/d BMPK 

3. Jangka waktu   = 3 s/d 6 bulan 

4. Bunga    = sesuia SK komisaris. 

5. Jaminan   = Kendaraan, sertifikat, deposito,  

        tabungan. 

6. Administrasi   = 0,5 % - 2 % dari pokok pinjaman. 

7. Provisi    = 1 % untuk setiap kali realisasi. 

3. Pinjaman Lainnya 

Ketentuan pinjaman lainnya : 

a) Pinjaman yang tidak termasuk dalam ketiga jenis pinjaman diatas, seperti 

 kredit pegawai 
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b) Pinjaman lainnya akan diatur tersendiri sesuai SK direksi dan kondisi 

 intern BPR. 

c) Ketentuan umum pengenai pinjaman pegawai adalah pinjaman yang 

 diberikan kepada karyawan BPR yang tidak dibebankan bunga. 

 

Gambar 4.2    Alur prosedur dan tahapan perkreditan.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Prosedur Pemberian Kredit Baru 

4.2.3.1 Prosedur Adminstasi Pengajuan Kredit Baru 

Prosedur 
Administrasi Kredit 

Prosedur Tahapan 
Survey Lapangan 

Prosedur Analisa 
Kredit

Prosedur Tahap 
Putusan Kredit 

Prosedur Tahap 
Realisasi  Kredit 

Prosedur Angsuran 
Kredit 

Prosedur Pelunasan 
Kredit 
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 Prosedur  ini merupakan kegiatan administratif yang bersifat pasif meliputi 

pengumpulan data mikro yang berkaitan dengan calon debitur seperti identitas 

pribadi, penghasilan, kondisi jaminan. Pengumpulan data makro ekonomi yang 

mempengaruhi usaha/kegiatan debitur, informasi pangsa pasar dan daya saing 

usaha. Data informasi yang bersifat dini ini perlu dicatat dan diadministrasikan 

dengan baik sebagai dasar proses analisa awal bagi marketing dalam rangka 

kemungkinan pemberian fasilitas kredit bagi BPR. Tahapan ini meliputi : 

1. Permohonan kredit dan calon nasabah/debitur 

2. Mengisi form permohonan calon nasabah 

3. Menyampaikan maksud untuk megajukan permohonan kredit dengan 

menginformasikan:  

a. Identitas pribadi 

b. Pekerjaan / usaha yang dijalankan 

c. Rencana/ tujuan penggunaan kredit 

d. Jangka waktu kredit 

e. Plafon kredit 

f. Barang anggunan yang dimilik 

4.2.3.2 Fungsi yang terkait Prosedur pengajuan kredit baru  

Marketing BPR :  

a) Menampung informasi dari pemohon kredit/debitur 
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b) Mengkaji dan menanggapi untuk kemudian menilai apakah permohonan 

kredit tersebut masih dalam ruang lingkup / koridor kredit yang berlaku di 

BPR dengan kondisi jika : 

1. Sesuai dengan ruang lingkup/koridor kredit BPR : 

Permohonan kredit dapat ditindaklanjuti / diproses dan 

mengarahkan kepada  pemohon kredit untuk melengkapi 

persyaratan sesuai ketentuan BPR 

2. Tidak sesuai dengan ruang lingkup/koridor kredit BPR : 

 Permohonan kredit dapat langsung ditolak, dengan memberikan 

 alasan yang relevan. 

c) Memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat – syarat kelengkapan 

permohonan kredit. 

d) Wawancara dengan pemohon kredit, sebagai dasar pembuatan laporan 

tahap awal. 

e) Mencatat dalam buku register permohonan kredit. 

f) Meneruskan berkas permohonan kredit kepada pimpinan atau kepala 

bagian marketing untauk dimintakan disposisi survey secara lisan 

g) Berkas  permohonan kredit yang sudah ada disposisi survey dari petugas 

terkait, kemudian diserahkan kepada analis kredit/surveyor untuk 

dilakukan survey lapangan. 
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 Gambar 4.3 Flowchart prosedur pengajuan kredit baru 
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4.2.3.3 Dokumen Yang Digunakan 

a) Mengisi dengan lengkap dan benar formulir permohonan kredit  

Surat permohonan kredit diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk 

mendapatkan kredit, surat ini adalah data awal yang menjadi pertimbangan 

bank apakah akan melanjutkan proses selanjutnya. Surat ini berfungsi agar 

BPR mengetahui data - data calon debitur yang berisikan biodata lengkap, 

rencana kredit ( jumlah kredit yang diminta, jangka waktu peminjaman 
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kredit, tujuan kredit, rincian penggunaan kredit, rencana angsuran 

perbulan dan sumber dana untuk pembayaran angsuran) dan keterangan 

pendukung sebagai bahan pertimbangan yang berisikan kemampuan atau 

kapasitas dalam melakukan pembayaran, modal dan jaminan yang 

diberikan. Dalam surat tersebut calon debitur memberikan kuasa kepada 

BPR atau petugas yang ditugaskan untuk meneliti kebenaran keterangan 

serta data – data yang tercantum didalamnya. Surat ditandatangani oleh 

pemohon dan disetujui oleh suami atau istri pemohon. 

b) Meyerahkan syarat – syarat kelengkapan permohonan kredit bagi 

pedagang / pengusaha: 

1. Fc. KTP yang masih berlaku suami istri dan Kartu keluarga 

(bagi yang sudah berkeluarga). KTP, KTP orang tua, Kartu 

keluarga (belum berkeluarga) 

2. Fc. SIUP, TDP, ijin HO, NPWP bagi pemohon badan usaha. 

3. Rekening koran dan tabungan. 

4. Slip gaji terakhir. 

5. Fc. Bukti kepemilikan barang agunan ( BPKB, STNK,SHM) 

6. Dokumen lain seperti rekening listrik, rekening telpon, PBB. 

 

4.2.4 Prosedur Tahapan Survei Lapangan  
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1. Tim survey terdiri dari 2 orang yaitu analis kredit dan kabag kredit, atau 

pejabat / petugas yang ditunjuk oleh pimpinan dan mempunyai kapasitas 

atas hasil survey dilapangan 

2. Survey lapangan minimal dilakukan ditempat tinggal dan lokasi usaha 

debitur. 

3. Survey harus dilakukan maksimal 1 hari setelah pengajuan kredit. 

4. Analis kredit / surveyor segera melekukan tugas survey lapangan dan 

kemudian menyusun laporan hasil survey secara lengkap dan akurat pada 

Form survey report. Laporan hasil survey calon debitur merupakan 

gambaran kondisi debitur dilapangan, survey ini berfungsi untuk 

mengkonfirmasi apakah kondisi dilapangan sudah sesuai dengan data – 

data yang tercantum pada surat permohonan kredit. Laporan ini berisi hasil 

kunjungan petugas lapangan yang dibuat oleh Admin kredit dan 

mengetahui direktur utama. Laporan ini manjadi sangatlah penting karena 

hasilnya dapat menguatkan data yang tercantum dalam surat permohonan 

kredit dan menjadi dasar pertimbangan komite kredit dalam memutuskan  

apakah calon debitur layak untuk diberikan pinjaman. 

4.2.5 Prosedur Analisa Kredit 

 Analisa kredit atau kelayakan kredit adalah  suatu kajian / analis tentang 

kegiatan usaha dan kondisi yang mempengaruhi kegiatan usaha tersebut untuk 

mendapatkan kesimpulan apakah kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan 

menguntungkan atau tidak, selanjutnya usaha tersebut layak dibiayai atau tidak 
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oleh bank. Terdapat 3 hal yang dibutuhkan dan ditekankan oleh seorang analis 

bank sebelum memberikan laporan hasil analisnya untuk memberikan 

kerpercayaan dalam bentuk pemberian kredit pada debitur yaitu : 

1) Kelayakan pengusaha 

Kelayakan pengusaha disini yang ditekankan adalah kondisi personal 

pengusaha yang mengajukan permohonan kredit. Survey lapangan 

diharapkan menggali sebanyak -  banyaknya data dan kondisi seorang 

pengusaha apakah kedepannya memiliki kemampuan untuk menjalankan 

perusahaan dengan baik serta kemampuan untuk membayar angsuran 

pinjaman. 

2) Kelayakan perusahaan 

Kelayakan perusahaan lebih ditekankan pada kinerja perusahaan apakah 

layak untuk diberikan pinjaman. Analis kredit harus memperhatikan 

kelangsungan hidup perusahaan saat ini dan dimasa yang akan datang. 

3) Kelayakan usaha. 

Yang dimaksud kelayakan usaha disini adalah kondisi usaha secara 

menyeluruh termasuk faktor internal maupun eksternal yang 

mempengaruhi. Suatu usaha dapat dikatakan layak untuk dibiayai oleh 

bank apabila : 

1) Memberikan manfaat bagi masyarakat. 

2) Sesuai dengan kebijakan pemerintah. 
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3) Mampu hidup dan berkembang. 

4) Mampu memberikan keuntungan yang wajar. 

5) Mampu membayar banga kredit. 

6) Dapat melunasi hutang- hutangnya. 

4.2.5.1 Tahapan Analisa Kredit 

1) Pengumpulan data. 

Analis kredit mengumpulkan seluruh data – data awal calon debitur. Data 

tersebut adalah surat permohonan kredit yang sudah diisi lengkap, laporan 

hasil survey calon debitur dan data pendukung lainnya. 

2) Pengolahan data. 

 Setelah mendapatkan data – data pendukung analis kredit mengolah data 

dengan memeriksa kelengkapan persyaratan dan biodata calon debitur 

apabila data dianggap kurang memenuhi analis berhak meminta data 

tambahan kapada calon debitur. 

3) Penyusunan asumsi. 

Asumsi disusun berdasarkan data – data yang masuk, asumsi yang 

diberikan diharapkan membantu pengambil keputusan yaitu komite kredit. 

4) Penulisan laporan. 
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Setelah melalui proses pengolahan data dan memberikan asumsi, analis 

kredit membuat laporan tertulis mengenai kelebihan dan kekurangan calon 

debitur. 

5) Perumusan kesimpulan dan rekomendasi. 

Tahap terahir adalah memberikan kesimpulan dan rekomendasi apakah 

calon debitur layak mendapatkan bantuan kredit. 

4.2.5.2 Aspek Yang Diperhitungkan Dalam Analisa Kredit 

 Penganalisaan proyek/usaha dalam rangka perolehan kredit adalah 

kegiatan mempelajari dan mengkaji permasalahan proyek/usaha dari berbagai 

aspek yang mempengaruhi proyek/usaha tersebut dengan memperhitungkan 

keuntungan dan kerugian serta kemungkinan resiko yang dihadapi. Aspek tersebut 

meliputi : 

1) Aspek pasar 

 Tujuan dari analisis pasar ini adalah untuk : 

• Mempelajari siklus hidup dari produk yang dipasarkan 

• Mengetahui berbagai produk subsitusi dari produk yang 

dihasilakan. 

• Mengetahui perusahaan pesaing. 

• Mengetahui kemampuan daya beli konsumen 

• Mengetahui ruang lingkup pemasaran dari usaha tersebut. 

2) Aspek Legal dan Sosial budaya 
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 Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha 

tidak akan mengalami hambatan karena alasan legal dan sosial budaya. 

3) Aspek Pemasaran  

 Tujuan dari aspek pasar adalah untuk mengetahui permintaan akan barang 

atau jasa yang dihasilkan oleh proyek yang akan dibiayai oleh kredit. 

4) Aspek Teknis 

 Tujuan dari analisa terhadap aspek teknis adalah untuk mempelajari 

karakteristik sistem yang dipakai untuk memproduksi barang atau jasa dengan 

jalan optimalisasi. 

5) Aspek Jaminan 

 Tujuan dari analisa aspek ini adalah untuk mengetahui nilai ekonomis 

jaminan dan mengetahui nilai yuridis dari barang yang dijaminkan. 

6) Aspek Keuangan  

 Tujuan melakukan analisis aspek keuangan dimaksudkan untuk 

menentukan kabutuhan dana suatu usaha baik berupa dana investasi dan 

modal kerja, menentukan besarnya penerimaan.  

4.2.6 Prosedur Tahap Putusan Kredit 

4.2.6.1 Tahapan Putusan Kredit 

1) Tim komite kredit menerima semua berkas pengajuan kredit beserta 

laporan hasil survey report serta rekomendasi besaran plafon kredit yang 

diusulkan oleh bagian analis kredit. 
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2) Tim komite kredit meneliti dan membahas Laporan Hasil Survey 

Lapangan, bila dipandang perlu bisa mamanggil analis ataupun marketing 

yang melakukan tugas survey untuk diminta keterangan tambahan untuk 

hal – hal yang dianggap kurang jelas. 

3) Setelah pembahasan selesai dilakukan, masing – masing anggota komite 

kredit membubuhkan tandatangan sebagai bukti bahwa permohonan kredit 

tersebut telah mendapat persetujuan Team Komite Kredit.  

• Disetujui : Putusan kredit secara lengkap termasuk syarat – syarat 

dan kondisi yang harus dipenuhi harus diinformasiksn kepada 

calon debitur termasuk rencana tanggal realisasinya. 

• Ditolak : Putusan kredit berikut alasan penolakan harus 

diinformasikan kepada pemohon kredit, dokumen – dokumen milik 

pemohon kredit dikembelikan kepada yang bersangkutan  (apabila 

diminta). 

• Ditunda : Putusan kredit berikut alasan penundaan harus 

diinformasikan kepada pemohon kredit, dokumen – dokumen milik 

pemohon kredit disimpan sambil menunggu kepastian realisasi 

kreditnya. 

4.2.6.2 Fungsi Yang Terkait Dalam Tahap Putusan Kredit  

Team Komite Kredit 
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 Team komite kredit terdiri dari : komisaris ( bila plafon diatas kewenangan 

direksi/pimpinan), Direksi, Kepala cabang. Prosedur putusan kredit adalah 

sebagai berikut : 

1) Seluruh pencairan kredit harus disetujui oleh komite kredit dan 

pengambilan keputusan harus dilaksanakan dalam suatu rapat komite 

kredit. 

2) Anggota komite kredit minimal terdiri dari 3 orang (Direksi, kabag kredit, 

analis kredit). Bilamana terjadi perengkapan jabatan, anggota komite 

kredit harus tetep terdiri dari minimal 3 orang (yang telah disetujui 

komisaris).  

4.2.6.3 Dokumen Yang Digunakan Dalam Putusan Kredit 

1) Form memo analisa dan persetujuan kredit / keputusan komite audit. 

Form ini  berisikan fasilitas kredit yang dimohon (pinjaman tetap atau 

pinjaman angsuran), struktur kredit (plafon kredit yang diberikan, jangka 

waktu kredit, suku bunga, angsuran per bulan), data pribadi, data 

suami/istri, biaya – biaya (provisi, administrasi, materai, notaris), data 

pekerjaan, data refrensi, data barang jaminan, aspek kuantitatif 

(penghasilan debitur per bulan, pengeluaran biaya per bulan), denah 

rumah atau usaha dan aspek kualitatif (riwayat usaha, analisa kegiatan 

usaha, kondisi usaha, analisa 5C). Memo ini adalah keputusan final 

apakah pengajuan kredit disetujui atau tidak oleh komite kredit. Seluruh 

data yang terdapat dalam memo dimasukkan pada sistem komputer. 
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  Gambar 4.4  Flowchart prosedur putusan kredit 

 

4.2.7 Prosedur Tahap Realisasi Kredit 

 Tahap realisasi kredit merupakan proses administrasi pada saat 

penandatanganan perjanjian kredit, pembukuan rekening serta persetujuan 

besarnya plafon kredit, potongan yang diberikan sampai dengan pencairan dana 

ke debitur. 

4.2.7.1 Fungsi Yang Terkait Realisasi Kredit 
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1. Administrasi Kredit 

 Terima dokumen realisasi kredit : 

a) Teliti kembali kelengkapan dokumen keputusan kredit secara akurat dan 

menyeluruh. 

b) Pastikan bahwa dokumen kredit sudah diisi dengan benar dan lengkap 

serta dilampiri dengan dokumen pendukungnya antara lain : 

1. Surat permohonan kredit yang sudah ditandatangani oleh nasabah dan 

penjamin. 

2. Penjamin harus ikut menandatangani surat perjanjian kredit dihadapan 

petugas BPR. 

3. Fc. Identitas / KTP suami, istri, orang tua yang masih berlaku, atau 

surat keterangan domisili. 

4. Fc. Kartu Keluarga dan Akte Pernikahan (bila kondisi diperlukan) 

5. Foto copy SIUP, TDP, Ijin HO, NPWP (khusus pengusaha) untuk 

pinjaman diatas Rp.50.000.000,-. BPKB asli dan foto copy atas nama 

pemohon serta kelengkapan bukti kepemilikan jaminan. 

6. Laporan hasil analisa kredit dan persetujuan komite kredit. 

7. Foto jaminan dan gesekan kendaraan. 

c) Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan : 
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1. Perjanjian kredit satu set. 

Perjanjian kredit terdiri dari 8 halaman, dalam perjanjian ini terdapat 

seluruh pasal – pasal yang mengatur tata cara pemberian pinjaman, 

fasilitas pinjaman beserta seluruh biaya yang mengaturnya. Penjanjian 

ini menjadi dasar kekuatan hukum bagi kedua belah pihak yaitu 

debitur dan Bank perkreditan rakyat apabila terjadi masalah 

dikemudian hari perjanjian ini telah mengatur dampak hukumnya. 

Sebelum menandatangani kedua belah pihak harus membaca secara 

detail pasal demi pasal yang tercantum dalam surat perjanjian. 

2. Surat pernyataan. 

Surat peryataan ini manyatakan bahwa kendaraan yang dijaminkan 

adalah milik sendiri dan bersedia dijaminkan kepada pihak BPR. 

Apabila dikemudian hari barang jaminan tersebut bukan miliknya 

sendiri maka debitur bersedia dituntut telah melakukan tindak pidana 

penggelapan barang jaminan milik bank. 

3. Surat pernyataan pinjam kendaraan. 

Dalam surat pernyataan ini debitur yang bertandatangan dinyatakan 

sebagai peminjam. Dalam kedudukan sebagai peminjam, debitur telah 

setuju dan menyatakan memenuhi ketentuan – ketentuan dan syarat – 

syarat yang telah diatur. Peminjam bertanggung jawab penuh dan 

menanggung resiko terhadap keadaan barang jaminan. 

4. Surat kuasa pembebanan Fiducia. 
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Surat kuasa fiducia adalah surat kuasa penyerahan hak milik secara 

keparcayaaan, yaitu pembari fidusia sebagai pemilik  kendaraan 

menyerahkan kepada pihak bank secara fidusia  kendaraan bermotor 

sebagaiman yang terdapat pada surat perjanjian. 

5. Lampiran jaminan. 

Lampiran jaminan dibagi menjadi 2 yaitu daftar jaminan barang – 

barang bergerak yang diikat secara fidusia dan daftar jaminan – 

jaminan barang – barang tidak bergerak yang diikat secara hak 

tanggungan. Daftar jaminan ini ditandatangani oleh penerima kredit 

dan direktur utama Bank Perkreditan Rakyat. 

6. Form tanda terima anggunan. 

Tanda terima angguanan terdiri dari 1 lembar yang terdiri dari nama 

yang menyerahkan anggunan dan keterangan  barang jaminan kredit. 

7. Penyiapkan pengantar ke notaris (proses APHT, SKMHT) 

8. Realisasi pinjaman – perincian debitur. 

Perincian debitur terdiri dari biodata debitur, data – data pinjaman ( 

jenis pinjaman, plafon, bunga, jumlah pokok, angsuran per bulan) dan 

biaya realisasi. 

9. Slip realisasi pinjaman.   

10.  Kartu pinjaman debitur. 

11. Kartu angsuran nasabah. 
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12. Lembar monitoring debitur. 

d) Memberi stempel ”sudah diperiksa sesuai dengan aslinya” dan paraf 

petugas pada semua dokumen kredit. 

e) Berikan nomer rekening baru dan masukkan seluruh data nasabah ke 

dalam komputer. 

f) Berikan dokumen realisasi kredit kepada pimpinan / pejabat yang 

berwenang untuk dimintakan tanda tangan persetujuan pencairan kredit. 

g) Setelah ditandatangani pimpinan atau pejabat berwenang, serahkan 

dokumen pada bagian legal. 

 

 

2. Kasir 

a) Memanggil pemohon kredit/debitur dan memeinta untuk menandatangani 

Slip Pembayaran pinjaman dibagian belakang. 

b) Menghitung kemudian menyerahkan uang kepada pemohon kredit. 

c) Mendistribusikan Slip Pembayaran Pinjaman kepada bagian Akuntansi. 

  Gambar 4.5  Flowchart prosedur realisasi kredit 
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4.2.7.2 Tahap Angsuran / Pembiayaan Sedang Berjalan 

 Tahapan pembiayaan sedang berjalan / angsuran adalah proses 

administrasi yang meliputi: 

a) Pencatatan semua mutasi rekening, pengamatan terhadap trend transaksi, 

serta kondisi terakhir debitur. 

b) Pengawasan terhadap rencana jadwal angsuran, jadwal jatuh tempo kredit. 
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c) Sistem angsuran yang diterapkan dan control angsuran nasabah. 

d) Sistem pemberlakuan denda atas keterlambatan angsuran. 

e) Sistem pelunasan yang dipercepat. 

f) Penyusunan laporan : 

1. Laporan rekapitulasi pembayaran harian maupun bulanan yang 

didalamnya terkandung informasi mengenai transaksi pembayaran 

debitur baik ketepatan waktu maupun nominal yang dibayar. 

2. Laporan kumulatif realisasi pembiayaan yang didalamnya dapat 

diinformasikan mengenai historikal pembayaraan pada masa 

kreditnya sehingga dapat dilihat nilai baki debetnya. 

3. Laporan kolektibilitas yang didalamnya dapat diinformasikan 

 performance kredit debitur : 

• Angka 1 adalah  lancar 

• Angka 2 adalah kurang lancar 

• Angka 3 aadalah diragukan 

• Angka 4 adalah macet 

 

4.2.7.3 Sistem Pembayaran Angsuran 

1. Ketentuan sistem pembayaran angsuran dibagi menjadi dua, yang 

dimaksud dengan angsuran kredit sebagai berikut : 

a) Pinjaman Angsuran yaitu pokok dan bunga tiap jatuh tempo. 

b) Pinjaman Tetap yaitu bunga tiap jatuh tempo. 
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2. Perhitungan angsuran adalah sebagai berikut : 

a) Angsuran Pokok : 

• Angsuran pokok (dalam rupiah) adalah sebesar : 

 Plafon kredit dibagi jangka waktu untuk pinjaman 

angsuran. 

 Sebesar plafon kredit saat jatuh tempo saat pinjaman tetap 

• Angsuran pokok dilakukan pembulatan keatas dengan kelipatan 

Rp. 50,- 

• Angsuran pokok terakhir adalah pinjaman awal dikurangi 

seluruh angsuran pokok sampai dengan angsuran sebalum 

angsuran yang terakhir. 

b) Angsuran bunga : 

1. Pinjaman Angsuran  

• Angsuran bunga (dalam rupiah ) perbulan adalah sebesar 

suku bunga dikalikan pinjaman awal. 

• Angsuran bunga dilakukan pembulatan keatas dengan 

kelipatan Rp.50,- 

• Angsuran bunga terakhir adalah jumlah seluruh bunga 

yang harus dibayar dikurangi seluruh angsuran bunga 

sampai dengan angsuran sebalum angsuran terakhir. 

2. Pinjaman Tetap 

• Angsuran bunga perbulan adalah sebesar suku bunga 

dikalikan pokok pinjaman/ sisa pokok 
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• Angsuran bunga dilakukan pembulatan keatas dengan 

kelipatan Rp.50,- 

• Angsuran bunga teraakhir adalah sama dengan jumlah 

angsuran bunga perbulan. 

 

c) Angsuran Total 

• Angsuran total untuk : 

 Pinjaman agsuran adalah penjumlahan angsuran 

pokok dengan angsuran bunga tiap bulannya. 

 Pinjaman tetap adalah sebesar angsuran bunga tiap 

bulannya. 

• Dengan melihat pembulatan pada angsuran pokok dan 

angsuran bunga, angsuran total dilakukan pembulatan 

keatas dengan kelipatan Rp.50,- 

 Angsuran terakhir akan diperhitungkan sedemikian rupa 

 sehingga seluruh angsuran pokok akan sama dengan pinjaman 

 awal, dan seluruh angsuran bunga akan sama dengan seluruh 

 bunga yang harus dibayar. 

 

 

4.2.9  Prosedur Perpanjangan Kredit 

4.2.8.1 Prosedur pengajuan perpanjangan kredit 
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Setelah mengetahui maksud dan tujuan nasabah untuk melakukan 

perpanjangan kredit, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan meliputi : 

a. Nasabah 

1) Mengisi ulang formulir permohonan perpanjangan kredit secara 

lengkap dan benar atau formulir permohonan telah disiapkan terlebih 

dahulu oleh bagian marketing. 

2) Mempengaruhi syarat – syarat kelengkapan permohonan kredit yang 

sudah tidak berlaku lagi. 

 

b. Marketing / administrasi kredit BPR 

1) Menyiapkan formulir permohonan kredit terlebihdahulu agar tujuan 

proses kredit lebih cepat. 

2) Memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat – syarat kelengkapan 

permohonan kredit dan meminta ulang syarat kredit yang sudah tidak 

berlaku. 

3) Mencatat dalam buku register kredit. 

4) Meneruskan berkas permohonan perpanjangan kredit beserta dokumen 

lainnya kepada pimpinan atau kepala bagian marketing untuk 

dimintakan persetujuan kredit langsing ataupun persetujuan kredit 

dengan survey ulang. 

 

4.2.8.2 Prosedur survey Perpanjangan Kredit 
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1) Apabila nama dan alamat nasabah beserta keterangan lain tidak berubah 

maka tidak diharuskan melakukan survey ulang. 

2) Apabila alamat nasabah pindah dari alamat terdahulu maka harus 

dilaksankan survey ulang. 

3) Debitur harus melunasi terlebih dahulu angsuran terakhir, apabila 

angsuran beserta bunganya  sudah lunas maka menu perpanjangan kredit 

yang terdapat pada sistem komputer akan aktif. 

4.2.8.3 Prosedur Putusan Perpanjangan Kredit 

1) Semua berkas pengajuan perpanjangan kredit, kartu piutang, dokumen 

pendukung lainnya beserta hasil analisa terbaru kemudian diserahkan pada 

komite kredit untuk dimintakan persetujuan kredit. 

2) Komite kredit akan melakukan pembahasan mendalam mengenai 

pengajuan perpanjangan kredit. Apabila sudah diputuskan, masing – 

masing anggota membubuhkan tandatangan sebagai bukti bahwa 

permohonan kredit telah disetujui oleh komisi kredit. Berkas kemudian 

dilanjutkan kepada administrasi kredit/ legal untuk diproses lebih lanjut. 

 Disetujui 

 Putusan kredit secara lengkap termasuk syarat – syarat dan kondisi 

 yang harus dipenuhi harus diinformasikan kepada calon debitur 

 termasuk renncana tanggal realisasinya. 

 

 

 Ditolak 
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 Putusan kredit berikut alasan penolakan harus diinformasikan kepada 

 pemohon kredit, dokumen milik pemohon kredit dikembaliakan 

 kepada yang bersangkutan. 

4.2.8.4 Prosedur Realisasi Perpanjangan Kredit 

Untuk Perpanjangan kredit  pada tahap realisasi kredit ini yang perlu 

diperhatiakan adalah : 

1) Barang jaminan dihadirkan untuk difoto dan dicek fisik ulang. 

2) Pembaharuan dokumen kredit separti KTP, STNK yang masih berlaku, 

dilihat dokuman terlebih dahulu apabila sudah kadaluarsa segara 

diperbaharui. 

3) Setelah data lengkap nasabah dapat melakukan proses pencairan pinjaman 

pada teller, setelah mendapat persetujuan dari bagian kredit. 

4.2.9 Prosedur Pelunasan kredit 

Dalam tahapan ini administrasi yang perlu dilakukan adalah : 

1) Memastikan sudah masuknya nilai pelunasan ke rekening dan 

mengarsipkan bukti pelunasan yang sudah diverifikasi oleh pejabat yang 

berwenang. 

2) Menutup arsip kredit dan memberi cap ”LUNAS” 

3) Menghentikan perjanjian jaminan kredit dan mengembalikan dokumen 

jaminan dengan bukti / tanda terima BPKB. Pada saat penyerahan 

dokumen jaminan harus diketahui minimal oleh 2 petugas bank. 

4) Pembuatan surat keterangan lunas. 
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5) Mencatat dalam buku register BPKB/SHM keluar yang sudah dimintakan 

tandatangan pejabat yang berwenang. 

4.2.10 Prosedur  Pemeliharaan Kredit 

1) Selalu memperhatikan keinginan dari nasabah baik, memposisikan sebagai 

penasehat terutama kebutuhan akan modal usahanya. 

2) Mendahulukan dan memprioritaskan nasabah baik, dengan peningkatan 

jasa keuangan sehingga nasabah puas terhadap pelayanan BPR. 

3) Melakukan pendekatan dan kunjungan ulang untuk mereview  

kemungkinan pengambilan kredit oleh nasabah BPR yang sudah tidak 

aktif. 

4) Selalu menginformasikan data terbaru tentang keunggulan dari jasa 

keuangan BPR seperti produk kredit, suku bunga, potongan yang 

diberikan  serta kemudahan yang bisa diberikan oleh pelayanan BPR. 

4.3 Program dan Menu yang Terkait 
 Program yang digunakan untuk operasional sehari-hari dari PT. BPR 

Dharmasurya Aditika adalah program Pinjaman dan untuk pembukuannya adalah 

program General Ledger / GL. Berikut adalah tampilan dari program Pinjaman : 

1. Menu Melakukan Log in (User Login) 

User login merupakan pengamanan pertama saat akan masuk program 

pinjaman, setiap bagian mempunyai password login yang berbeda. Pada 

bagian pinjaman terdapat satu password yang dapat dibuka oleh karyawan 

bank bagian pinjaman. Pada tampilan login terdapat tanggal transaksi yang 

diisi sesuai kebutuhan, sehingga dapat melihat transaksi yang sudah terjadi 
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pada hari sebelumnya. Sedangkan  tanggal sistem adalah tanggal yang 

tertera saat sistem dijalankan. 

   Gambar 4.6  Tampilan Log in 

   

2. Menu Utama 

Tampilan menu utama pinjaman ini terdiri dari beberapa menu diantaranya 

adalah :  

•  Menu Informasi hari ini 

• Menu daftar nasabah 

•  Menu daftar debitur 

• Menu daftar realisasi pinjaman 

• Menu validasi realisasi pinjaman 

• Menu transaksi angsuran 

   Gambar 4.7  Tampilan Menu Utama 
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3.  Menu Informasi hari ini ( info rekening pinjaman) 

Pada menu ini dapat diketahui posisi rekening pinjaman nasabah ( pokok 

pinjaman, bunga pinjaman dan angsuran ) yang jatuh tempo sampai pada 

tanggal sistem yang tercantum pada tampilan login. Menu ini 

mempermudah pengawasan pihak bank terhadap debiturnya, karena pada 

menu ini tercantum debitur dengan  pinjaman angsuran, pinjaman tetap 

dan seluruh jenis pinjaman. Menu ini merupakan bagian dari 

pengendalian intern perusahan untuk mengetahui seluruh rekening  

pinjaman nasabah yang jatuh tempo. 

 

 

 

  Gambar  4.8  Tampilan Menu Info Rekening Pinjaman 
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4. Menu Daftar Nasabah 

Pada tampilan ini terdapat No CIF, Nama Nasabah, No KTP dan No KK. 

Menu ini berfungsi untuk mengetahui biodata dari seluruh nasabah, pihak 

bank dapat mengetahui kelengkapan biodata yang telah diisi oleh nasabah. 

Tampilan data lebih lengkapnya dapat dilihat pada view record nasabah. 

Apabila ditemukan data nasabah yang kurang pihak bank dapat menambah 

atau mengganti data dengan membuka menu yang terdapat pada bagian 

kanan bawah tampilan. 

 

 

 

  Gambar  4.9  Tampilan Daftar Nasabah 



119 
 

 
 

        

  Gambar 4.10  Tampilan View Record 

         

5. Menu Daftar Debitur ( portofolio debitur ) 

Pada tampilan portofolio debitur menggambarkan seluruh informasi 

mengenai pinjaman mulai dari data debitur, syarat & kelengkapan, plafon, 

bunga dan biaya kredit. Pada menu ini mencatat seluruh transaksi debitur 

mulai dari realisasi kredir, angsuran kredit dan pelunasan kredit. Apabila 

pihak bank ingin mengetahui daftar jaminan dapat memilih menu yang 

terdapat pada bagian bawah yaitu menu agunan. Pada menu ini terdapat 
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penjelasan lengkap mengenai barang jaminan yang diagunkan kepada 

pihak bank sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman. 

  Gambar 4.11 Tampilan Portofolio debitur 

  

  Gambar 4.12  Tampilan Daftar Jaminan 

         

6. Menu Daftar Relisasi Pinjaman 

Menu Daftar realisasi pinjaman ini digunakan untuk input data realisasi 

pinjaman yang terdiri  dari nama debitur, produk pinjaman, periode 

pinjaman, data debitur, syarat & kelengkapan serta jumlah realisasi kredit. 
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Dalam tampilan ini user juga dapat membuka daftar jaminan, data detail 

debitur dan portofolio kredit. 

  Gambar 4.13  Tampilan Menu Daftar Realisasi Pinjaman 

    

 

 

 

  Gambar 4.14   View Record Realisasi Pinjaman 
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7. Menu Validasi Realisasi Pinjaman 

Menu ini berfungsi untuk memvalidasi data – data yang sudah dimasukkan 

pada menu daftar realisasi pinjaman, setelah data dinyatakan lengkap dan 

akurat petugas bagian kredit memvalidasi seluruh data yang telah masuk. 

Setelah proses validasi, petugas bagian kredit dapat melihat daftar debitur 

aktif. Debitur dinyatakan aktif apabila telah melalui proses dan prasyarat 

yang telah ditentukan oleh pihak bank. 

 

 

 

  Gambar 4.15  Tampilan Menu Validasi Realisasi Pinjaman 
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  Gambar 4.16 Tampilan Menu Data Akan Dirubah 

      

 

  Gambar 4.17  Tampilan Menu Daftar Debitur Aktif 
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8. Menu Transaksi Angsuran Pinjaman 

Menu transaksi angsuran pinjaman digunakan apabila ada debitur yang 

mengangsur pinjamannya, menu ini secara otomatis akan mencatat 

angsuran pokok dan bunga sesuai yang telah ditetapkan. Dalam tampilan 

menu ini terdapat menu untuk membayar angsuran ( Update angsuran), 

denda, pelunasan, pelunasan sebalum jatuh tempo, dan perpanjangan 

kredit. 

  Gambar 4.18  Tampilan Mutasi Kredit 

       

  Gambar 4.19  Tampilan Update Angsuran  



125 
 

 
 

            

 

4.4.  Analisis Sistem Pengendalian Intern BPR Dharmasurya Aditika 
 Berdasarkan Pedoman Standar Peraturan Bank Indonesia 
 Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen 

penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional 

Bank yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat 

membantu pengurus bank menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan 

keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank 

terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta 

mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek 

kehati-hatian. 

4.4.1 Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian 
 Terselenggaranya sistem pengendalian intern bank yang handal dan efektif 

menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat bank. Selain itu, pengurus 

bank juga berkewajiban untuk meningkatkan risk culture yang efektif pada 

organisasi bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. 

Berikut pengawasan yang telah dijalankan pada PT BPR Dharmasurya Aditika : 
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a. Komisaris telah bersikap obyektif serta memiliki pengetahuan dan 

kemampuan serta keingintahuan mengenai kegiatan usaha dan 

risiko Bank, komisaris juga mereview standart operation 

procedure yang dijalankan pihak bank. 

b. Dewan Komisaris melakukan kunjungan minimal 3 bulan sekali 

untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja direksi dan memastikan 

bahwa Direksi telah menjalankan Sistem Pengendalian Intern 

dengan baik. 

c. Secara berkala melakukan kaji ulang terhadap validitas strategi 

Bank yang telah ditetapkan. 

d. Setiap perubahan sistem yang berpengaruh signifikan terhadap 

operasional perusahaan harus sepengetahuan komisaris. 

e. Direksi telah menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur 

pengendalian intern bank sesuai standart operation procedure 

khususnya dalam hal perkreditan. 

f. Direksi melakukan pengawasan setiap hari pada seluruh karyawan 

dan secara berkala mengunjungi cabang BPR Dharmasurya 

Aditika. 

g. Direksi terus melakukan pengawasan terhadap struktur organisasi 

yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan 

pelaporan yang jelas. 

h. Direksi membuat kebijakan manajeman dan akuntansi untuk 

meningkatkan pengendalian pada BPR Dharmasurya Aditika. 
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4.4.2 Identifikasi dan Penilaian Risiko 

a. Risiko kredit 

Resiko kredit terjadi akibat ketidakmampuan debitur untuk 

mengembalikan pinjamannya, dengan adanya resiko ini pihak bank 

melakukan langkah – langkah sebagai berikut : 

• Meningkatkan ketelitian terhadap analisa kredit sehingga dapat 

meninimalkan resiko kredit. Dalam memberikan kredit, bank melakukan 

analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali 

kewajibannya. Prosedur analisa kredit yang dilakukan bank sudah berjalan 

dengan baik, namun bank belum memiliki form analisa kredit yang berisi 

indikator – indikator lengkap mengenai standart analisa kredit. Sistem 

yang terdapat pada komputer belum bisa menganalisa keadaan calon 

debitur berdasarkan data yang ada. 

• Menentukan penyisihan penghapusan piutang, tingkat peyisihan 

penghapusan piutang ditentukan berdasarkan kondisi yang sudah 

berlangsung dan kondisi pada saat itu. 

Berdasarkan pengamatan penulis tinggat resiko kredit pada BPR 

Dharmasurya Aditika cukup rendah, apabila ada debitur yang terlambat 

mengangsur kredit maka pihak bank akan memberikan surat peringatan 

pertama sampai pada surat peringatan ketiga. Apabila prosedur surat 

peringatan ketiga sudah keluar dan masih belum ada respon positif dari 

pihak debitur, maka bank bisa melakukan tindakan penyitaan terhadap 

barang jaminan. 
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b. Risiko likuiditas 

Resiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan manajemen dalam 

mengelola modal dan keuangan bank. BPR melakukan pemantauan dan 

pencatatan tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah 

kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas. Sistem komputerisasi yang 

digunakan sudah mampu menampilkan daftar nasabah yang jatuh tempo 

beserta angsuranya, sehingga pihak bank dapat melekukan pengawasan 

secara berkala terhadap seluruh nasabahnya. Apabila ada nasabah yang 

terlambat membayar maka kolektor akan datang untuk menagih, dengan 

ini pihak bank akan mengetahui tingkat kolektibilitas masing – masing 

nasabah. Software yang diaplikasikan  mampu menampilkan kondisi 

keuangan bank setiap hari. Sehingga manajemen dapat melakukan 

tindakan pencegahan terhadap risiko likuiditas. 

4.4.3 Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi 

4.4.3.1 Kegiatan Pengendalian  

I. Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan data 

transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan 

ketentuan intern. Bagian Administrasi melakukan verifikasi terhadap 

seluruh data nasabah yang masuk dan setiap transaksi terhadap 

angsuran kredit harus diverifikasi oleh bagian yang berwenang. 

II. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam 

dua kriteria, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi : 

 Pengendalian Umum 
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Pengendalian umum adalah pengendalian yang dilakukan oleh organisasi 

yang bertujuan agar lingkungan sistem pengolahan data dapat berjalan 

stabil dan terkelola dengan baik. Pengendalian umum ini terdiri atas : 

A. Pemisahan Tugas dalam fungsi sistem, struktur organisasi dan siklus 

prosedur perkreditan (Pengendalian Organisasi)  

Pemisahan jobdesk sangat penting dalam lingkungan pengolahan data 

terkomputerisasi, karena sistem terpusat dari pemrosesan yang 

dilakukannya. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang dilakukan PT. 

BPR Dharmasurya Aditika belum cukup memberikan pengendalian yang 

layak untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sistem terkomputerisasi, 

karena tidak terdapat bagian yang khusus mengelola sistem komputer. 

Pengelolaan sistem komputer diserahkan kepada pihak ke- 2 yaitu 

konsultan Information Technology. Permasalahan yang sering terjadi 

adalah apabila terjadi kerusakan sistem, maka tidak bisa diatasi dengan 

cepat. Petugas dari konsultan tidak datang setiap hari ,apabila terjadi 

kerusakan sistem operasional pihak bank harus menunggu petugas dari 

konsultan datang. Hal berakibat pada operasional bank terhambat , 

sehingga operasional  bank khususnya kegiatan perkreditan  harus 

dijalankan secara manual. 

B. Pengendalian Aset Fisik (Physical Controls) 

Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan dan akses terbatas 

terhadap program komputer dan file data. 

• Pengendalian Pusat data 
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Pengendalian pengamanan fasilitas pusat data berfungsi untuk melindungi 

gedung atau ruangan tempat komputer berada beserta peralatannya dari 

kerusakan fisik. Kerusakan fisik dapat mengganggu pemrosesan data dan 

dapat menimbulkan kerusakan pada data, program, dan dokumen penting. 

Pengendalian yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan hal tersebut di 

atas adalaha sebagai berikut:  

1. Perusahaan belum melakukan pengendalian yang memadai atas 

lokasi dan untuk menjaga integritas alat penyimpanan komputer 

(computer storage device) dan sistem dokumentasi. Walaupun 

perusahaan telah melakukan pemisahan fisik atas fasilitas 

komputer, namun penempatan perangkat atau fasilitas komputer 

dilakukan seadanya saja. 

2. Pengamanan akses masuk pada ruangan pusat data sangat rendah, 

karena semua karyawan bisa keluar masuk ruangan penyimpan 

komputer sebagai pusat data. Keadaan ini dapat membuka peluang 

moral hazard dan sabotase terhadap perangkat komputer. 

• Menetapkan kebijakan penggunaan komputer One man One PC. 

• Memberi tahu kepada pengguna PC tentang konsep dan 

pentingnya pengawasan. Pengamanan merupakan satu bagian 

pokok dari proses pembuatan program aplikasi.  

C. Pengendalian Akses 
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Pengendalian akses bertujuan untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan 

dan ketidakberesan yang disebabkan oleh akses ilegal atau penyalagunaan 

fasilitas komputer yang tidak benar. Untuk dapat masuk ke sistem aplikasi, 

petugas yang bersangkutan harus menggunakan password. Password 

hanya diberikan kepada personil yang bertugas menjalankan sistem 

aplikasi dan password tersebut harus dirahasiakan dari siapapun. Untuk 

dapat menggunakan aplikasi maka masing-masing bagian tersebut harus 

memasukkan login name dan password. Bila kedua masukan tersebut 

benar, maka seksi tersebut akan langsung masuk ke dalam aplikasi yang 

diinginkan. Setiap bagian memilih login name dan password yang 

berbeda-beda sehingga bagian lain tidak dapat masuk ke aplikasi yang 

menjadi wewenang seksi lain, kecuali bila login name dan password 

diketahui oleh seksi lain. Login name masih dapat diketahui oleh orang 

lain selain yang berhak, namun password tidak dapat diketahui oleh orang 

lain karena sistem operasi tidak menampilkan password ketika diketikkan. 

Perlindungan dari sistem operasi ini tidak akan efektif apabila pemegang 

password memberitahukan password kepada orang lain. 

 

D. Pengendalian Dokumen 

Bank memiliki sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen 

penting. Perusahaan telah membuat kebijakan peñatausahaan file atau 

dokumen dengan baik. Penetausahaan dokumen dibagi menjadi dua : 

1. Dokumen Aktif 
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Dokumen yang masih digunakan dalam proses kegiatan 

operasional maupun pembayaran 

2. Dokumen Non aktif 

Dokumen yang tingkat penggunaannya sangat rendah tetapi 

memiliki nilai berkesinambungan dan disimpan dalam jangka 

waktu tertentu. 

Kebijakan yang menyangkut penatausahaan dokumen adalah : 

1. Dokumen perusahaan tidak dipindahkan dari kantor dan dijaga, 

serta tidak diperlihatkan pada pihak yang tidak berkepentingan 

2. Pengawasan terhadap isi dokumen kredit maupun pembukuan 

dilakukan secara berkala. 

3. Khusus dokumen legalitas disimpan dalam brankas kantor. 

4. Hanya direktur yang dapat mengakses brankas kantor, dan 

karyawan lain harus mendapat persetujuan dari direktur. 

E. Pencegahan kemacetan 

Tidak tersedianya Sistem listrik cadangan, yaitu tidak 

disediakannya generator listrik cadangan dan UPS (Universal 

Power Supply) khusus untuk komputer server dan komputer 

lainnya. 

F. Prosedur Perbaikan Kerusakan 

1. Tidak ada pencegahan khusus terhadap bencana alam seperti 

gempa bumi, banjir dan lainnya. Satu-satunya pencegahan adalah 

dengan melakukan back up data setiap tahun sekali. 



133 
 

 
 

2. Tidak ada prosedur khusus untuk pemulihan data apabila terjadi 

bencana alam. 

G. Perlindungan PC dan jaringan client-server 

a. Sistem jaringan menggunakan password 

b. Melakukan antisipasi terhadap serangan virus yang dapat merusak 

data dengan menggunakan antivirus dengan fungsi yang memadai. 

Proses update database antivirus dilakukan secara manual oleh 

konsultan sistem informasi. Program pelindung dari virus yang 

digunakan yaitu program ‘AVG’ 

 Pengendalian Aplikasi 

1. Pengendalian data transaksi 

a. Fungsi pengendalian data, dilakukan secara bertahap sesuai 

wewenang masing - masing untuk mengecek keabsahan 

dokumen yang akan diproses, kelengkapan data calon debitur, 

laporan terhadap analisa kredit. 

b. Sistem komputer terus mengupgrade posisi keuangan setiap 

nasabah, dengan sistem ini bank dapat mengetahui nasabah 

yang telah jatuh tempo, tingkat koletibilitas nasabah dan data 

yang menyangkut transaksi perkreditan. 

2. Pengendalian Validasi input  

Merupakan program untuk mengecek keabsahan dan kecermatan 

data input setelah dimasukkan dan dicatat ke dalam sistem. 

Kegiatan yang dilakukan adalah setiap data nasabah yang 
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dimasukkan ke komputer oleh admin kredit harus dicek dan 

dilakukan validasi oleh kepala bagian kredit.  

 Menurut penulis, Pengendalian Apliksi pada PT. BPR 

Dharmasurya Aditika sudah cukup baik. Salah satu kelemahan yang perlu 

diperhatikan adalah  tidak adanya Transaction Log, yaitu adanya nama 

user pada tiap menu transaksi pada saat melakukan entry data. Transaction 

Log berfungsi membantu mengetahui siapa saja yang telah melakukan 

entry dan edit transaksi. Bila terdapat kecurangan, maka akan dengan 

mudah terdeteksi. 

4.4.3.2 Kegiatan pemisahan fungsi dan wewenang perkreditan  

e) Penetapan batas wewenang perkreditan  

Dalam standart operation procedure dijelaskan mengenai batas wewenang 

otorisasi kredit. Yang berhak untuk memberikan plafon kredit adalah 

komite kredit yang terdiri dari kepala cabang, direktur dan apabila plafon 

melebihi yang ditentukan atau pada jumlah tertentu yang melebihi 

ketentuan harus sepengetahuan komisaris. Dengan adanya sistem ini 

komite kredit bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil. 

f) Proses persetujuan kredit 

Tahapan dan prosedur persetujuan yang dilaksanakan oleh PT. BPR 

Dharmasurya Aditika sudah berjalan cukup baik. Prosedur telah dijalankan 

sesuai dengan SOP yang berlaku. Putusan persetujuan kredit terdapat pada 

komite kredit. 

g) Perjanjian kredit, bentuk dan format 



135 
 

 
 

Seluruh perjanjian kredit antara pihak bank dengan debitur harus 

diselesaikan sebelum kredit direalisasikan, perjanjian kredit ini menjadi 

dasar hukum apabila dikemudian hari terjadi masalah. PT. BPR 

Dharmasurya Aditika memilki format perjanjian kredit yang tetap. 

h) Tanggung jawab pejabat pemutus kredit. 

Pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit telah mampu 

memastikan hal – hal berikut : 

4. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan 

yang sehat. 

5. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisa kredit 

yang jujur, objektif, cermat, seksama dan independent. 

6. Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur. 

4.4.4 Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi 

a. Pencatatan setiap transaksi dilakukan secara akurat laporaan keuangan 

BPR disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Sistem yang 

dijalankan pada PT BPR Dharmasurya aditika sudah dapat mendukung 

pelaporan keuangan yang akurat dan disusun berdasarkan standar 

akuntansi yang berlaku. Seluruh bank perkreditan rakyat harus 

melaksanakan peraturan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia 

menyangkut format laporan keuangan, setiap bulannya BPR 

diharuskan melaporkan posisi laporan keuangannya. Format laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh sistem sudah sesuai dengan peraturan 

Bank Indonesia. 
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b. Sistem Informasi Debitur telah diaplikasikan pada seluruh debitur bank 

BPR, sistem ini memudahkan pengawasan pihak Bank Indonesia 

terhadap kondisi dan track record setiap nasabah bank BPR. 

c. Sistem dan software yang diaplikasikan Bank BPR Dharmasurya  

Aditika sudah cukup komunikatif dan informatif. Pihak manajemen 

dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan setriap hari, sistem 

dirancang untuk mengupgrade kondisi keuangan setiap hari, bulan dan 

tahun.  

d. Bank belum memiliki prosedur atau standar dalam mengorganisasikan 

suatu rencana pemulihan darurat (contingency recovery plan) dan 

sistem back-up untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi. 

Ketergantungan bank terhadap konsultan sistem informasi menjadi 

kendala tersendiri. Bank tidak memiliki back up data yang terdapat 

pada komputer. 

4.4.5 Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan 

a. Secara berkesinambungan dewan direksi dan komisaris melakukan 

evaluasi terhadap sistem dan prosedur yang berlaku. Apabila direksi 

menemukan kelemahan segera melakukan koordinasi intern untuk 

mengevaluasi tingkat kelemahan dan membuat kebijakan manajemen 

dalam rangka pengendalia n internal perusahaan. 

b. Peran komite audit dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian 

intern belum dilaksanakan secara maksimal. Peran komite audit tidak 

secara signifikan mengevaluasi kegiatan BPR Dharmasurya Aditika. 
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   Menurut penulis kesimpulan analisis pengendalian intern PT BPR 

Dharmasurya Aditika adalah Sistem Pengendalian Intern perlu mendapat 

perhatian Bank, mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya 

kesulitan usaha Bank adalah adanya berbagai kelemahan dalam 

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Bank, antara lain: 

a. kurangnya mekanisme pengawasan, tidak jelasnya akuntabilitas dari 

pengurus Bank dan kegagalan dalam mengembangkan budaya 

pengendalian intern pada seluruh jenjang organisasi. 

b. kurang memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian atas risiko 

dari kegiatan operasional Bank. 

c. tidak ada atau gagalnya suatu pengendalian pokok terhadap kegiatan 

operasional Bank, seperti pemisahan fungsi, otorisasi, verifikasi dan kaji 

ulang atas risk exposure dan kinerja Bank. 

d. kurangnya komunikasi dan informasi antar jenjang dalam organisasi 

Bank, khususnya informasi di tingkat pengambil keputusan tentang 

penurunan kualitas risk exposure dan penerapan tindakan perbaikan. 

e. kurang memadai atau kurang efektifnya program audit intern dan 

kegiatan pemantauan lainnya. 

f. kurangnya komitmen manajemen Bank untuk melakukan proses 

pengendalian intern dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap 

pelanggaran ketentuan yang berlaku, kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan Bank. 
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4.5 Usulan Pengendalian Intern BPR Dharmasurya Aditika 

 Berdasarkan Pedoman Standar Peraturan Bank Indonesia. 

 Berdasarkan analisa penulis resiko yang diperkirakan akan dihadapi oleh 

PT. BPR Dharmasurya Aditika, maka penulis memberikan beberapa usulan 

perbaikan terkait dengan pengendalian intern terkomputerisasi : 

A. Membuat departemen khusus untuk menangani sistem komputer 

perusahaan. Pembagian tugas dan tanggung jawab fungsi-fungsi dalam 

departemen ini adalah sebagai berikut:  

 1. Bagian Software  

Tugas-tugas yang dilakukan oleh petugas bagian ini adalah:  

- bertanggung jawab atas kebenaran data yang tersimpan dalam komputer  

- membantu kelancaran operasional modem dari pusat ke cabang, begitu   

pula sebaliknya.  

- melakukan dan memonitor back up data setiap bulan baik di kantor pusat 

ataupun cabang dalam rangka pemeliharaan dan keamanan file data.  

- Memberikan pengarahan pada operator komputer cara pengoperasikan 

program komputer.  

- Melakukan evaluasi data yang dihasilkan dari pemrosesan komputer.  

2. Bagian Hardware  

Tugas-tugas yang dilakukan oleh petugas bagian ini adalah:  

- Memelihara fasilitas komputer baik di kantor pusat maupun cabang.  

- Memelihara jaringan komputer baik di kantor pusat maupun cabang.  
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- Memeriksa dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada fasilitas 

komputer  

- Melakukan instalasi apabila perusahaan membuka cabang baru. 

B. Perlu di  sempurnakannya struktur organisasi PT. BPR Dharmasurya 

 Aditika sebagai berikut : 

• Bagian marketing dibagi menjadi 2 yaitu marketing kredit dan marketing 

tabungan & deposito. Dengan pembagian ini petugas marketing dapat 

lebih focus menjalankan tugasnya masing – masing. Karena terjadi 

ketimpangan kondisi dilapangan BPR Dharmasurya Aditika tidak cukup 

banyak memiliki nasabah tabungan dan deposito, dengan bunga yang 

cukup tinggi tidak juga meningkatkan produk tabungannya. Apabila dana 

yang masuk pada bank terbatas maka, bank akan mengalami masalah 

terhadap perputaran uangnya. 

• Posisi kolektor dibawah bagian operasional untuk mempermudah 

koordinasi dengan adminastrasi kredit. Sehingga kolektor bertanggung 

jawab pada bagian operasional. 

• Bagian akuntansi berditi terpisah dari bagian operasional karena fungsi 

bagian akuntansi adalah memvalidasi seluruh bukti transaksi dengan data 

yang masuk pada computer. 

• Bagian operasional membawahi administrasi kredit, teller, CS dan 

kolektor. 

 

Gambar 4.20 Usulan Struktur Organisasi  
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C. Meningkatkan pengamanan khusus terhadap pusat data, pengamanan bisa 

dilakukan dengan cara : 

1. Memasang kamera CCTV yang terhubung pada keamanan kantor, 

sehingga pihak keamanan dapat mengetahui segala aktivitas yang 

dilakukan pada ruangan pusat data. 

2. Membatasi akses masuk karyawan pada pusat data,hanya  karyawan 

tertentu yang berkepentingan yang dapat masuk pada ruangan pusat data. 
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D. Mengupgrade program dengan Transaction Log, Salah satu yang perlu 

diperhatikan adalah  Transaction Log, yaitu adanya nama user pada tiap menu 

transaksi pada saat melakukan entry data. Hal ini dapat membantu mengetahui 

siapa saja yang telah melakukan entry dan edit transaksi. Bila terdapat 

kecurangan, maka akan dengan mudah terdeteksi. 

E. Membuat program atau sistem komputer yang mampu memberikan analisa 

terhadap calon debitur, teknis pelaksanaannya semua data pengajuan kredit 

dimasukkan pada komputer dan sistem akan memberikan masukan pada bank 

tentang informasi debitur, info trackrecord nasabah, analisa kolektibilitas dan 

output berua nilai plafon kredit. Hasinnya digunakan sebagai dasar awal  komite 

kredit untuk memutuskan pegajuan disetujui atau tidak. 

F. Membuat form analisa kredit yang berisi indikator – indikator lengkap 

dalam menganalisa kredit. Dengan adanya indikator yang jelas memudahkan 

komite kredit dalam membuat keputusan. 

G. Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk (1) mengendalikan data yang 

dapat disimpan atau di-download ke PC; (2) meminimumkan potensi pencurian 

terhadap PC; (3) melarang karyawan untuk mengkopi file data dan software dari 

dan ke disk pribadi, atau melarang penggunaan software yang bukan 

wewenangnya. 

H. Peningkatan pengendalian penyimpanan data, yaitu : 

1. Organisasi memiliki catatan mengenai dokumen, record, dan file 

perusahaan yang dianggap penting dan rahasia. 
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2. Tempat penyimpanan file adalah berupa Kepingan CD yang disimpan oleh 

kepala bagian operasional.  

3. Back-up dilakukan setiap hari setelah transaksi. Kemudian file dipindah ke 

dalam bentuk kepingan CD sebanyak satu kali dalam satu tahun. CD 

sebagai media penyimpanan disimpan dan juga terdapat file cadangan di 

komputer kepala bagian operasional. 

I. Pencegahan kemacetan sistem komputer 

1. Sistem listrik cadangan, yaitu disediakannya generator listrik cadangan 

dan UPS (Universal Power Supply) khusus untuk komputer server dan 

komputer lainnya.  

2. Pemeliharaan preventif, dilakukan pada saat terjadi kerusakan atas  

 komputer dan perawatan secara berkala terhadap hardware. 

J. Prosedur Perbaikan Kerusakan Sistem Komputer 

1. Manajemen harus memiliki pencegahan khusus terhadap bencana alam 

seperti gempa bumi, banjir dan lainnya. Satu-satunya pencegahan adalah 

dengan melakukan back up data setiap tahun sekali. 

2. Manajemen memiliki prosedur khusus untuk pemulihan data apabila 

 terjadi  bencana alam dan rencana jangka panjang yang menyangkut 

 kelangsungan perusahaan apabila terjadi kejadian luar biasa. 

K. Menyediakan alat absen seluruh karyawan. Sehingga manajemen dapat 

mengetahui ketepatan waktu datang dan pulangnya seluruh karyawan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, penulis membuat suatu 

kesimpulan berdasarkan atas hasil analisis atas penerapan sistem dan prosedur 

perkreditan berbasis komputer. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 

penerapan sistem dan prosedur berbasis komputer pada PT. BPR Dharmasurya 

Aditika Blitar secara umum telah dilaksanakan dengan cukup baik dan memadai 

serta telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan perusahaan.  

 Setelah melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penerapan 

prosedur perkreditan , penulis kemudian melakukan analisis untuk mengukur dan 

menilai dengan cara mengkaji apakah pelaksanaan sistim-sistim tersebut di atas 

telah memiliki kesesuaian dengan teori-teori yang ada. Dari kegiatan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang belum mampu mendukung 

pengendalian intern perusahaan. Untuk lebih jelasnya kesimpulan hasil penelitian 

yang diperoleh adalah sebagai berikut:  

1) Perusahaan sudah mampu melaksanakan sistem dan prosedur perkreditan 

dengan cukup baik sesuai dengan standart operation procedure yang telah 

ditetapkan oleh manajemen. Dokumen – dokumen yang ada sudah 

mendukung penerapan pengendalian internal perusahaan khususnya pada 

setiap nasabah. 
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2) Pembagian tugas dan tanggung jawab yang dilakukan PT. BPR 

Dharmasurya Aditika belum cukup memberikan pengendalian yang baik 

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sistem terkomputerisasi, karena 

tidak terdapat bagian yang khusus mengelola sistem komputer. 

Pengelolaan sistem komputer diserahkan kepada pihak ke- 2 yaitu 

konsultan Information Technology. Permasalahan yang sering terjadi 

adalah apabila terjadi kerusakan sistem, maka tidak bisa diatasi dengan 

cepat. 

3) Pengendalian Apliksi pada PT. BPR Dharmasurya Aditika sudah cukup 

baik. Salah satu kelemahan yang perlu diperhatikan adalah  tidak adanya 

Transaction Log, yaitu adanya nama user pada tiap menu transaksi pada 

saat melakukan entry data. Transaction Log berfungsi membantu 

mengetahui siapa saja yang telah melakukan entry dan edit transaksi. Bila 

terdapat kecurangan, maka akan dengan mudah terdeteksi. 

4) Sistem komputerisasi yang digunakan sudah mampu menampilkan daftar 

nasabah yang jatuh tempo beserta angsuranya, sehingga pihak bank dapat 

melakukan pengawasan secara berkala terhadap seluruh nasabahnya. 

5) Kebijakan manajemen perusahaan menyangkut penatausahaan dokumen 

kredit sudah berjalan dengan baik. Pengawasan terhadap isi dokumen 

kredit maupun pembukuan dilakukan secara berkala. 

5.2 Saran 
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A. Membuat departemen khusus untuk menangani sistem komputer 

perusahaan. Perusahaan membuat pembagian tugas dan tanggung jawab 

fungsi-fungsi dalam departemen yang menangani sistem komputer. 

B. Mengupgrade program dengan Transaction Log, Salah satu yang perlu 

diperhatikan adalah  Transaction Log, yaitu adanya nama user pada tiap 

menu transaksi pada saat melakukan entry data. Hal ini dapat membantu 

mengetahui siapa saja yang telah melakukan entry dan edit transaksi. Bila 

terdapat kecurangan, maka akan dengan mudah terdeteksi. 

C. Perlu di  sempurnakannya struktur organisasi PT. BPR Dharmasurya. 

D. Meningkatkan pengendalian keamanan dokumen, pusat data dan brankas 

dengan memasang kamera khusus (CCTV). 

E. Manajemen memiliki prosedur khusus untuk pemulihan data apabila 

terjadi bencana alam dan rencana jangka panjang yang menyangkut 

kelangsungan perusahaan apabila terjadi kejadian luar biasa. 

F. Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk (1) mengendalikan data yang 

dapat disimpan atau di-download ke PC; (2) meminimumkan potensi 

pencurian terhadap PC; (3) melarang karyawan untuk mengkopi file data 

dan software dari dan ke disk pribadi, atau melarang penggunaan software 

yang bukan wewenangnya. 
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