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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang masih melaksanakan 

pembangunan disegala bidang yang salah satunya adalah bidang ekonomi. 

Pembangunan ekonomi ini perlu dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat Indonesia. Dimana untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat diperlukan suatu fasilitas seperti pemberian kredit. Dalam hal ini 

diperlukan adanya lembaga yang dapat menyediakan fasilitas tersebut, terutama 

dalam pelaksanaan pemberian kredit. Bank merupakan lembaga keuangan yang 

bekerja berdasarkan kepercayaan, dimana dalam kegiatan operasionalnya bank 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut 

kepada masyarakat. 

Bank sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk 

ikut berperan secara nyata dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

nasabahnya agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, 

sehingga mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. Perkreditan 

merupakan kegiatan sentral jasa perbankan. Kegiatan ini berfungsi sebagai sarana 

untuk membuka peluang berusaha, bekerja dan pemerataan pendapatan 

masyarakat.  

Kredit Usaha Rakyat atau yang dikenal KUR merupakan kredit atau 

pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi 

yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.  KUR diluncurkan 
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oleh Presiden RI pada tanggal 5 November 2007. Tujuan dari KUR adalah (i) 

untuk mempercepat pengembangan sektor rill dan pemberdayaan UMKM. (ii) 

untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan koperasi, (iii) untuk 

penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. KUR merupakan 

program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal dari 

dana bank. Pemerintah memberikan jaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% 

sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan 

KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber 

pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu 

bank penyalur KUR adalah PT Bank Rakyat Indonesia. 

 PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo melakukan pengelolaan dana 

titipan masyarakat yang diperoleh dari simpanan para nasabah berupa tabungan 

dan deposito yang disalurkan dalam bentuk kredit (Kredit Umum Pedesaan/ 

Kupedes dan Kredit Usaha Rakyat/ KUR) kepada pengusaha kecil. Pemilikan 

dana yang terbatas dan perolehan sumber dana dari luar yang sulit didapatkan 

membuat usaha kecil mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. PT. 

Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo berhasil menjalankan misinya dalam 

menyalurkan kredit usaha kecil karena BRI unit tersebut berada di lokasi strategis 

sehingga mudah di jangkau masyarakat serta persyaratan Kredit Usaha Rakyat 

yang mudah, prosedur yang sederhana dan pencairannya yang cepat. PT. Bank 

Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo lebih memprioritaskan Kredit Usaha Rakyat 

untuk golongan pengusaha kecil untuk melancarkan kegiatan produksi guna 

mencapai kesejahteraan dan taraf  hidup yang lebih baik.  



3 

 

 

 

Sebelum fasilitas Kredit Usaha Rakyat diberikan maka pihak PT. Bank 

Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo harus merasa yakin bahwa KUR yang 

diberikan benar-benar dapat kembali. Keyakinan tersebut diperoleh berdasarkan 

hasil dari penilaian kredit yang dilakukan sebelum KUR disalurkan. Biasanya 

kriteria penilaian yang umum dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk 

Unit Dinoyo untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak diberikan KUR 

adalah dengan melakukan analisis 5C yang meliputi Character, Capacity, Capital, 

Collateral, Condition sebagai dasar penilaian kepada calon nasabah apakah layak 

untuk diberikan kredit atau tidak. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo 

akan memberikan kredit kepada nasabah, jika bank merasa yakin terhadap kredit 

yang diberikan kepada calon nasabah sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang 

telah disetujui oleh kedua belah pihak. Bila ada beberapa debitur yang tidak 

mentaati aturan tersebut, maka dapat menimbulkan dampak dikemudian hari, 

yaitu KUR tidak diterima dengan waktu yang telah ditetapkan atau dengan kata 

lain pembayarannya akan menunggak. Dengan adanya perbedaan waktu maka 

timbul unsur ketidakapstian atau resiko atas kredit yang diberikan oleh bank yang 

pada akhirnya akan menimbulkan kredit macet. 

Bahaya atas kredit tidak lancar atau kredit macet ini adalah tidak terbayarnya 

kembali kredit yang diberikan, baik sebagian maupun seluruhnya sehingga 

berakibat pada menurunan tingkat kesehatan operasi bank karena tingginya rasio 

NPL bank tersebut. Rasio NPL adalah angka yang menunjukkan persentase kredit 

atau pembiayaan yang macet di bank tersebut. Dalam jangka panjang, kredit 

macet yang terjadi selain dapat merugikan pihak bank juga dapat membuat bank 
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menjadi tutup.  Berikut ini NPL atas kredit KUR tahun 2010 pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia unit Dinoyo Malang. 

Table 1.1 
NPL KUR per Bulan 

Bulan NPL(%) 
Desember 2009 10,77 
Januari 2010 9,93 
Februari 2010 10,15 
Maret 2010 5,92 
April 2010 4,13 
Mei 2010 2,09 
Juni 2010 1,71 
Juli 2010 2,88 
Agustus 2010 3,00 
September 2010 2,27 
Oktober 2010 1,02 
November 2010 1,25 
Desember 2010 1,25 

 
Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang 

 
Seperti yang kita lihat pada tabel diatas, NPL pada bank tersebut mengalami 

fruktuasi. Semakin kecil NPL maka semakin baik begitu pula sebaliknya, semakin 

besar NPLnya maka semakin buruk karena jumlah kredit macetnya besar sehingga 

resiko bank tersebut menjadi lebih tinggi. Pada bulan Desember 2010, NPL cukup 

rendah dan lebih baik dari pada bulan Desember 2009. Pada Bulan Desember 

merupakan NPL tertinggi yaitu 10,77%  dan dapat daiartikan bahwa terdapat 

banyak kredit macet pada bulan tersebut. NPL Pada bulan Desember tahun 2009 

hingga bulan Februari 2010 sangat tinggi. Hal ini disebakan karena ridak realisasi 

maka SDO menjadi turun. Banyak kredit yang lunas, namun juga banyak yang 

macet, oleh karena itu penyaluran kredit sementara dihentikan untuk menstabilkan 

unit tersebut. Pada bulan Maret 2010 NPL mengalami penurunan, hal ini 
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disebabkan oleh pihak unit menekan tunggakan dengan mengintensifkan 

pembinaan serta menambah jumlah debitur.  

Oleh karena itu untuk menghindari tingginya resiko kredit macet, maka 

manajemen bank perlu menerapkan suatu sistem pengendalian yang memadai 

dalam bidang perkreditan guna meminimalisisr segala kemungkinan negatif yang 

mungkin terjadi. Pengendalian dalam bidang perkreditan dimulai sejak tahap 

permohonan kredit sampai dengan pelunasannya. Pengendalian di bidang 

perkreditan merupakan implementasi dari pengendalian internal yang diterapkan 

dalam perbankan khususnya dalam bidang perkreditan. 

 Menurut Committee Of Sponsoring Organization (COSO) dalam Boynton & 

Kell (2002:373)  mendefinisikan Pengendalian Internal adalah suatu proses, yang 

dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya dari sebuah 

entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan/jaminan yang wajar 

berkaitan dengan pencapaian tujuan yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, 

Keandalan laporan keuangan dan Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku.   

 Berdasarkan peraturan bank Indonesia yang tertuang dalam SE No. 

5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem 

Pengendalian Internal bagi Bank Umum, sistem pengendalian Internal (SPI) yang 

efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar 

bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian 

Internyang efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin 

tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, 
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meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, 

penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.  

Dengan adanya pengendalian internal yang memadai diharapkan dapat 

mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan ataupun penyelewengan dalam 

proses pemberian kredit serta pelunasanhya  sehingga kredit yang diberikan dapat 

tepat pada sasaran dan terjaminnya pengembalian kredit yang tepat pada 

waktunya.   

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul:” ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS 

SIKLUS KREDIT” ( Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit 

Dinoyo , Malang – Jawa Timur).  Topik tersebut didasarkan fakta bahwa 

pengendalian internal atas pemberian kredit dan pengembalian kredit. Dalam 

penelitian ini, penulis berusaha untuk meneliti dan mengetahui sistem 

pengendalian internal atas pemberian kredit dan pengembalian kredit dan berbagai 

hal lain yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal atas kredit yang 

diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo , Malang – Jawa 

Timur. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk 

merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

Bagaimana sistem pengendalian internal atas pemberian dan pengembalian kredit 

usaha rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo , Malang – Jawa 

Timur. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Memahami dan menganalisis pengendalian internal atas pemberian dan 

pengembalian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo , Malang – 

Jawa Timur. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak. 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Penulis 

a.  Memberikan gambaran mengenai penerapan pengendalian internal 

atas pemberian kredit dan pengembalian kredit pada pada siklus 

kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo , Malang – Jawa 

Timu.  

b. Dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang sistem 

pengendalian internal atas pemberian dan pengembalian kredit 
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serta meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisa dan 

menyelesaikan masalah. 

2. Pengembangan ilmu pengetahuan 

Memberikan tambahan referensi lebih lanjut kepada litelatur akuntansi 

khususnya dalam aspek sistem pengendalian internal. 

3. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam 

pemecahan masalah yang mungkin dihadapi serta dapat dipakai 

sebagai informasi dan saran perbaikan. 

4. Peneliti selanjutnya 

Sebagai acuan, pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi peneliti 

selanjutnya yang sejenis. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sitematika 

pembahasan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menyajikan teori-teori yang relevan dengan topik 

yang akan dibahas dalam penelitian. Landasan teori tersebut 

diambil dari berbagai literatur yang erat kaitannya dengan topik 

yang akan diteliti. 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang metode dalam melakukan 

penelitian dan bagaimana penulis mengelola dan menganalisis 

data yang diperoleh. Dimulai dari jenis penelitian, fokus 

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan teknik 

pengumpulan data serta metode analisis data.  

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan gambaran umum perusahaan, 

penyajian data yang diperoleh, analisis serta interpretasi data hasil 

penelitian 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil-hasil yang telah 

dianalisis pada bab sebelumnya dan saran-saran bagi pihak yang 

berkepentingan sehubungan dengan hasil penelitian dan analisis 

data. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Sistem 

 Menurut Mulyadi (2001:2) sistem adalah sekelompok unsur yang erat 

berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk 

mencapai tujuan tertentu. Sistem diciptakan untuk menangani sesuatu yang 

berulang kali atau secara rutin terjadi. Hal senada diungkapkan oleh Anthony dan 

Vijay (2005:7) suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif 

untuk melaksanakan suatu atau sekelompok aktifitas. Sistem memiliki 

karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasidan 

berulang; yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  Menurut West 

Churcman yang diterjemahkan oleh Krismiaji (2002;1) sebuah sistem dapat 

didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk 

mencapai serangkaian tujuan.  

 

2.2  Sistem Pengendalian Internal 

2.2.1 Definisi dan tujuan Pengendalian Internal 

 Menurut Baridwan (1994 :13) pengendalian internal mempunyai arti sempit 

atau luas. Dalam arti sempit, pengawasan internal merupakan pengecekan 

penjumlahan, baik penjumlahan mendatar (crossfooting) maupun penjumlahan 

menurun (footing). Dalam arti yang luas, pengawasan internal tidak hanya 
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meliputi pekerjaan pengecekan saja tetapi meliputi semua alat-alat yang 

digunakan manajemen untuk mengadakan pengawasan.  

 Menurut Mulyadi (2002:165) sistem pengendalian internal meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Berdasarkan definisi tersebut, tujuan sistem pengendalian internal adalah (1) 

menjaga kekayaan organisasi, (2) mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, (3) mendorong efisiensi, dan (4) mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen.   

 Hall (2001:150) sistem kontrol internal merangkum kebijakan, praktik, dan 

prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai empat tujuan utama 

yaitu (1) menjaga aktiva perusahaan, (2) memastikan akurasi dan dapat 

diandalkannya catatan dan informasi akuntansi, (3) mempromosikan efisiensi 

operasi perusahaan, dan (4) mengkur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur 

yang telah ditetapkan oleh manajemen.   

Definisi pengendalian intern yang dirumuskan oleh COSO, di Indonesia 

diadopsi dalam SPAP yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam 

SPAP (SA Seksi 319 paragraf 06), pengendalian intern adalah Suatu proses yang 

dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil dari suatu entitas yang 

dirancang untuk memberikan kepastian yang memadai bahwa tujuan organisasi 

berupa efektivitas dan efisiensi usaha, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, 

dan ketaatan pada peraturan dan perundangan yang berlaku dapat dicapai. 
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 Committee Of Sponsoring Organizations (COSO) dari Treadway Commision 

menerbitkan laporan yang berjudul Internal Control – Integrated Framework 

yang isinya antara lain definisi dan rumusan standar pengendalian internal. COSO 

dalam Boynton & Kell (2002:373)  mendefinisikan Pengendalian Internal adalah 

suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personil 

lainnya dari sebuah entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan/jaminan 

yang wajar berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut: 

1. Efektivitas dan efisiensi operasi 

2. Keandalan laporan keuangan 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku   

 Dari definisi diatas, dapat ditarik garis besar tentang pengendalian internal 

yaitu pengendalian yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang terdapat pada 

struktur organisasi maupun personil lainnya yang saling terkordinasi guna 

mencapai efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan 

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

 (Hardanto,2006:56) Sistem pengendalian internal bank harus mampu 

mengidentifikasikan setiap kegagalan pengontrolan (pengendalian), serta deviasi 

dari kebijakan prosedur dan proses yang dimiliki bank. Sistem kontrol internal 

harus memenuhi peraturan Bank Indonesia; memenuhi aturan internal bank yang 

ditetapkan oleh dewan pengawas dan manajemen; menggunakan informasi 

finansial dalam proses pelaporan yang komprehensif, akurat, dan up to date; 

mampu mendukung manajemen dalam membuat keputusan untuk menerima atau 
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menurunkan resiko; membangun budaya pelaporan berbasis resiko diseluruh 

bank.   

 

2.2.2 Arti Penting Pengendalian Internal 

Sebuah publikasi dari AICPA pada tahun 1947 berjudul “ Internal Control” 

dalam Boynton & Kell (2003:371), menyebutkan faktor-faktor berikut sebagai 

pendorong atas semakin luasnya pengakuan tentang pentingnya pengendalian 

intern antara lain: 

1. Lingkup dan besarnya badan usaha sudah menjadi sedemikian kompleks 

dan meluas sehingga manajemen tidak mungkin lagi memimpin badan 

usaha secara langsung. Untuk mengatasi hal itu, manajemen harus 

mengandalkan pada sejumlah laporan dan analisis agar dapat 

mengendalikan badan usaha secara efektif. 

2. Pengecekan dan review yang melekat pada suatu sistem pengendalian 

intern yang baik, akan dapat melindungi badan usaha dari kelemahan 

manusiawi dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan 

ketidakberesan. 

3. Pengendalian intern yang memadai dapat memberikan kepastian bahwa 

penggelapan maupun penyimpangan dapat di antisipasi atau di deteksi 

sejak dini. 
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2.2.3  Komponen  Sistem Pengendalian Internal 

 Menurut laporan Committee of Sponsoring Organizations (COSO) (Boyton & 

Kell, 2002:379) menyatakan bahwa pengendalian intern terdiri dari lima 

komponen yang saling berhubungan, yaitu: 

1. Lingkungan Pengendalian 

2. Penilaian Risiko 

3. Informasi dan Komunikasi 

4. Aktivitas Pengendalian 

5. Pemantauan 

 Setiap komponen tersebut mencakup sejumlah kebijakan dan prosedur 

pengendalian yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari suatu orgaisasi 

yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. 

Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari komponen lainnya 

meliputi beberapa faktor, antara lain: 

a. Integritas dan nilai etika 

Dalam rangka menekankan pentingnya integritas dan nilai etika di 

antara semua personel dalam organisasi, CEO dan anggota 

manajemen puncak lainnya harus: 

• Menetapkan suasana melalui contoh mendemostrasikan 

integritas dan mempraktikan standar yang tinggi dari perilaku 

etis. 
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• Mengkomunikasikan kepada semua kariawan, baik secara 

verbal, maupun melalui pernyataan kebijakan tertulis dan kode 

etik perilaku 

• Memberikan bimbingan moral kepada karyawan yang memiliki 

latar belakang moral yang kurang baik yang telah 

mengakibatkan mereka tidak memperdulikan mana yang baik 

dan mana yang buruk. 

• Mengurangi dan menghilangkan insentif dan godaan yang 

dapat mengarahkan individu untuk melakukan tindakan yang 

tidak jujur, melawan hukum atau tidak etis.   

b. Komitmen pada kompetensi 

Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan 

manajemen mengenai pengetahuan dan keahlian yang diperlukan, 

dan bauran dari intergensi, pelatihan dan pengalaman yang 

diperlukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut.  

c. Dewan direksi dan komite audit 

Komposisi dari dewan direksi dan komite audit dan cara mereka 

melaksanakan tanggung jawab atas kekuasaan dan kekeliruan 

memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan 

pengendalian. Faktor yang mempengaruhi efektivitas dari dewan 

direksi dan komite audit termasuk indepedensi mereka dari 

manajemen, yang berhubungan dengan proporsi direksi dari luar 

perusahaan, pengalaman dan status anggota, sifat dan luasnya 
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keterlibatan mereka dalam aktivitas manajemen, kesesuaian tindak 

tanduk mereka, tingkat dimana mereka memberikan dan mencari 

pertanyaan yang sulit dengan manajemen, serta sifat dan luasnya 

interaksi mereka dengan auditor internal dan auditor eksternal. 

d. Filosofi manajemen dan gaya operasi 

Karakteristik yang membentuk bagian dari filosofi dan gaya 

manajemen meliputi: 

• Pendekatan untuk mengambil dan memonitor risiko bisnis 

• Mengandalkan pada pertemuan informal secara langsung 

dengan manajer kunci dibandingkan dengan sistem formal 

dalam kebijakan tertulis, indikator kinerja, dan laporan 

pengecualian. 

• Sikap dan tindakan terhadap pelaporan keuangan 

• Pemilihan secara selektif atau agresif dari prinsip-prinsip 

akuntansi yang tersedia 

• Kesadaran dan konservatisme dalam mengembangkan estimasi 

akuntansi 

• Kesadaran dan pemaham terhadap risiko yang dihubungkan 

dengan teknologi informasi 

• Sikap terhadap pemrosesan informasi dan fungsi akuntansi serta 

personel. 
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e. Struktur organisasi 

Sruktur organisasi berkontribusi terhadap kemampuan suatu entitas 

untuk memenuhi tujuan dengan menyediakan kerangka kerja 

menyeluruh atas perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan 

aktivitas suatu entitas.  

f. Penerapan otoritas dan pertanggungjawaban 

Penetapan wewenang dan tanggungjawab merupakan perpanjangan 

dari suatu struktur organisasi. Wewenang dan tanggungjawab 

mencakup penjelasan mengenai bagaimana dan kepada siapa 

wewenang dan tanggung jawab untuk semua aktvitas entitas 

dibebankan dan harus memungkinkan setiap individu untuk 

mengetahui (1) bagaimana tindakannya saling berhubungan dengan 

individu lainnya dalam memberikan kontribusi terhadap 

pencapaian tujuan entitas, (2) setiap individu akan 

bertanggungjawab. 

g. Kebijakan dan prosedur SDM 

Kebijakan dan prosedur SDM yang diterapkan akan menjamin 

bahwa personel entitas memiliki tingkat integritas, nilai etika, dan 

kompetensi yang diharapkan. Praktik tersebut mencakup kebijakan 

perekrutan dan proses penyelesian yang dikembangkan dengan 

baik; orientasi personil baru terhadap budaya dan gaya operasi 

entitas; kebijakan pelatihan yang mengkomunikasikan peran 

prospektif dan tanggung jawab; tindakan pendisiplinan untuk 
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pelanggaran terhadap perilaku yang diharapkan; pengevaluasian, 

konseling, dan mempromosikan orang berdasarkan penilaian 

kinerja periodik; serta program kompensasi yang memotivasi dan 

memberikan penghargaan atas kinerja yang tinggi sambil 

menghindari disinsentif terhadap perilaku etis.  

2. Penilaian Resiko 

Penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, 

analisis dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan dengan 

penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang berlaku umum (Boynton & Kell, 2002:383).  

Penilaian risiko dapat timbul karena perubahan keadaan seperti 

(Boynton & Kell, 2002:384): 

1. Perubahan dalam lingkungan operasi 

2. Pegawai baru 

3. Sistem informasi yang baru atau dimodifikasi 

4. Pertumbuhan yang cepat 

5. Teknologi baru 

6. Lini, produk, atau aktivitas baru 

7. Restrukturisasi entitas 

8. Operasi di luar negeri 

9. Pernyataan akuntansi 
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3. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang 

membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. 

Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang 

diperlukan berkenaan dengan risiko telah diambil untuk pencapaian tujuan 

entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan 

pada berbagai tingkatan organisasional dan fungsional. Aktivitas 

pengendalian yang relevan dengan audit laporan keuangan dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. Pemisahan tugas 

Pemisahan tugas melibatkan pemastian bahwa individu tidak 

melaksanakan tugas yang tidak seimbang. Tugas dianggap tidak 

seimbang dari sudut pandang pengendalian ketika memungkinkan 

individu untuk melakukan sesuatu kekeliruan atau kecurangan dan 

kemudian berada pada posisi untuk menutupinya dalam 

pelaksanaan tugas normalnya. 

b. Pengendalian pemrosesan informasi 

• Pengendalian umum 

� Pengendalian organisasin dan operasi 

Pengendalian organisasi dan operasi berhubungan dengan 

faktor lingkungan pengendalian filosofi dan gaya operasi 

manajemen dan struktur organisasi. Selain itu, 

pengendalian umum tersebut berkaitan dengan pemisahan 
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tugas dalam departemen teknologi informasi dan dengan 

departemen pemakai informasi. 

� Pengendalian pengembangan sistem dan dokumentasi 

Pengendalian pengembangan sistem informasi behubungan 

dengan (1) review, pengujian dan persetujuan sistem baru, 

(2) pengendalian atas perubahan program, (3) prosedur 

dokumentasi. Sedangkan pengendalian dokumenatsi 

berkenaan dengan dokumen catatan dipelihara oleh sebuah 

perusahaan untuk menguraikan aktivitas pemrosesan 

komputer. Pendokumentasian yang mencukupi adalah 

penting, baik bagi manajemen maupun auditor. Bagi 

manajemen dokumentasi membuat manajemen dapat (1) 

mereview sistem, (2) melatih personel baru, (3) memelihara 

dan merevisi sistem dan program yang ada. Bagi auditor, 

dokumentasi menyediakan semua informasi utama 

mengenai arus transaksi melalui sistem dan pengendalian 

akuntansi yang berhubungan.    

� Pengendalian perangkat keras dan sistem perangkat lunak 

Pengendalian perangkat keras dan lunak dirancang untuk 

mendeteksi kerusaan peralatan. Kategori pengendalian ini 

mencakup : 

- Pembacaan dua kali. Dua masukan dibaca dua kali dan 

kedua bacaan dibandingkan 
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- Pengujian keseimbangan. Data diproses oleh komputer 

dengan deretan titik ( 0 atau 1). Disamping titik yang 

diperlukan untuk mewakili karakter menarik dan 

alphabet, suatu titik seimbang ditambangkan jika 

diperlukan untuk membuat dari jumlah dari semua 1 

titik genap atau ganjil.  

- Pengujian gema. Echo chek melibatkan pengiriman 

kembali data yang diterima oleh suatu alat keluaran 

kepada unit sumber unuk dibandingkan dengan data asli 

- Baca setelah tulis. Komputer membaca kembali dan 

setelah dicatat, baik dalam penimpanan maupun dalam 

alat keluaran, dan memeriksa data dengan 

membandingkan data dengan sumber asli. 

� Pengendalian akses 

Pengendalian akses harus mencegah penggunaan yang telah 

terotorisasi dari peralatan teknologi informasi, file data, dan 

pemrogaman komputer. Pengendalian khusus meliputi 

penjagaan secara fisik, perangkat lunak, dan prosedur.  

� Pengendalian data dan prosedur 

Pengendalian data dan procedur menyediakan suatu 

kerangka kerja untuk mengendalikan operasi komputer 

sehari-hari, meminimalkan kemungkinan kekeliruan 
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pemrosesan, dan memastikan kelanjutan operasi dan 

kejadian kehancuran fisik atau kegagalan komputer. 

• Pengendalian aplikasi 

� Pengendalian input 

� Pengendalian pemrosesan 

� Pengendalian output 

c. Pengendalian fisik 

Pengendalian fisik menaruh perhatian terhadap pembatasan dua 

jenis akses ke aktiva dan catatan yang penting berikut: 

• Akses fisik langsung 

• Akses tidak langsung melalui pemrosesan dokumen seperti 

dokumen pemesan, penjualan dan pengeluaran nota yang 

mengotorisasi penggunaan atau disposisi aktiva.  

d. Review kinerja  

4. Informasi dan Komunikasi 

Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan 

pelaporan keuangan yang memasukkan sistem akuntansi, terdiri dari 

metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan untuk 

mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat 

dan melaporkan transaksi-transaksi entitas dan untuk memelihara 

akuntabilitas dari aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban yang 

berhubungan. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang 
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jelas mengenai peran dan tanggungjawab individu berkenaan dengan 

pengendalian internal atas pelaporan keuangan. 

5. Monitoring 

Sistem pengendalian internal perlu dimonitor untuk menilai kualitas 

kinerja sistem dalam waktu tertentu. Hal ini dilaksanakan dengan cara 

antara lain : 

a. Monitoring kegiatan yang sedang berjalan 

b. Evaluasi yang terpisah 

c. Tindak lanjut atas temuan audit 

 

2.2.4  Keterbatasan Pengendalian Internal Suatu Entitas 

Pada dasarnya, pengendalian intern hanya mampu menyediakan keyakinan 

yang memadai kepada manajemen dan dewan direksi berkenaan dengan 

pencapaian tujuan suatu entitas. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

sebaik apapun ia dirancang dan dioperasikan, namun masih memiliki kekurangan 

atau keterbatasan. Keterbatasan yang melekat pada pengendalian intern menurut 

Boynton & Kell (2002:375-376) adalah: 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Kadang-kadang, manajemen dan personel lainnya dapat melakukan 

pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam 

melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak mencukupi, 

keterbatasan waktu atau prosedur lainnya.  
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2. Kemacetan 

Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi karena 

personel salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat 

kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perubahan sementara atau 

permanen dalam personel atau dalam sistem atau prosedur juga dapat 

berkontribusi pada terjadinya kemacetan. 

3. Kolusi 

Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan 

suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain, 

konsumer atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan 

sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian internal.  

4. Penolakan manajemen 

Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis 

untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai 

kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan. Praktik 

penolakan termasuk membuat penyajian yang salah dengan sengaja kepada 

auditor dan lainnya seperti menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung 

pencatatan transaksi penjualan fiktif.  

5. Biaya versus manfaat 

Biaya pengendalian internal suatu entitas seharusnya tidak melebihi 

manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Karena pengukuran yang tepat 

baik dari biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan, manajemen 
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harus membuat baik estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam 

mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat.  

 

2.2.5 Yang Bertanggung Jawab atas Pengendalian Internal 

Laporan COSO (Boyton & Kell, 2002:377-378)  menyimpulkan bahwa setiap 

orang dalam suatu organisasi memiliki tanggungjawab terhadap pengendalian 

internal organisasi dan sebenarnya merupakan suatu bagian dari pengendalian 

internal organisasi. Selain itu, beberapa pihak eksternal seperti auditor independen 

atau pembuat aturan, dapat mengkontribusikan informasi yang berguna kepada 

organisasi dalam mengefektifkan pengendalian, tetapi mereka tidak 

bertanggungjawab atas efektivitas pengendalian internal. Beberapa pihak yang 

bertanggungjawab dan peran mereka adalah sebagai berikut : 

1. Manajemen 

Merupakan tanggungjawab manajemen untuk menciptakan 

pengendalian internal yang efektf. Secara khusus, chief executife 

officer harus merancang “suasana di puncak” untuk kesadaran akan 

pengendalian diseluruh organisasi, dan melihat bahwa semua 

komponen pengendalian internal telah ditempatkan. Lingkungan 

pengendalian yang efektif dapat mengurangi kemungkinan kekeliruan 

atau kecurangan dalam suatu entitas. Manajemen senior yang 

membawahi unit-unit organisasi harus bertanggungjawab untuk 

mengendalikan aktivitas dari unit mereka.   
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2. Dewan direksi dan komite audit 

Anggota dewan, sebagai bagian dari pengaturan umum dan 

tanggungjawab terhadap kekeliruan, harus menentukan bahwa 

manajemen telah memenuhi tanggungjawabnya untuk menciptakan 

dan memelihara pengendalian internal. Komite audit harus waspada 

dalam mengidentifikasi keberadaan penolakan manajemen atas 

pengendalian atau pelaporan keuangan yang curang, dan segera 

mengambil tindakan yang diperlukan untuk membatasi tindakan yang 

tidak sesuai oleh manajemen.   

3. Auditor internal 

Auditor internal harus memeriksa dan mengevaluasi kecukupan 

pengendalian internal suatu entitas secara periodik dan membuat 

rekomendasi untuk perbaikan, tetapi mereka tidak memiliki 

tanggungjawab utama untuk menciptakan dan memelihara 

pengendalian internal. 

4. Personel entitas lainnya 

Peran dan tanggungjawab dari personel entitas lainnya yang 

menyediakan informasi kepada, atau menggunakan informasi yang 

disediakan oleh,  sistem yang menyangkut pengendalian internal, harus 

memahami bahwa mereka memiliki tanggungjawab untuk 

mengkomunikasikan masalah apapun yang tidak sesuai dengan 

pengendalian atau tindakan yang melawan hukum yang mereka temui 

kepada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi.   
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5. Auditor independen 

Sebagai hasil dari prosedur audit laporan keuangan, seorang auditor 

eksternal mungkin akan menemukan kekurangan dalam pengendalian 

internal yang dapat dikomunikasikan kepada manajemen, komite audit, 

atau dewan direksi, bersama dengan rekomendasi perbaikan. Hal ini 

diterapkan terutama ada pengendalian pelaporan keuangandan 

pengendalian pada ketaatan serta operasi dalam cakupan yang lebih 

sempit.   

6. Pihak eksternal lainnya  

Pembuat aturan menetapkan persyaratan umum untuk pengadaan 

pengendalian internal oleh enitas-entitas tertentu. 

 

2.3  Bank 

2.3.1  Definisi Bank 

Menurut UU no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang 

nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya kepada dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari UU diatas, dapat 

disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun 

dana, menyalurkandana dan memberikan jasa bank lainnya.  
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Menurut UU no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang 

nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Bank umum adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Bank umum adalah suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima 

simpanan dari masyarakat atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikan kembali 

untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran (Subagyo dkk:1999).  

 

2.3.2  Azaz, Fungsi dan Tujuan Perbankan 

 Menurut UU no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang 

nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan,  

1. Azaz 

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya berasaskan 

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian 

(prudential). 

2. Fungsi  

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur 

dana masyarakat. 

3. Tujuan  

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.  
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2.3.3  Klasifikasi Bank 

 Irmanto dkk (2009:54) mengklasifikasikan bank sebagai berikut: 

1. Menurut fungsi 

a. Bank Sentral 

Merupakan bank milik pemerintah yang memegang otoritas 

moneter dengan tujuan menjaga kestabilan nilai mata uang dalam 

negeri.  

b. Bank Umum 

Bank yang menerima simpanan dana masyarakat dalam bentuk 

giro, tabungan dan deposito serta memberikan kredit dalam jangka 

pendek dan panjang.  

c. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito 

berjangka dan tabungan, lingkup operasinya biasanya terbatas di 

pedesaan.  

2. Menurut kepemilikan 

a. Bank Pemerintah Pusat 

Bank yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah pusat 

b. Bank Pemerintah Daerah 

Bank yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah daerah. 

c. Bank Swasta Nasional 

Bank yang seluruh sahamnya dimiliki pihak swasta nasional. 
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d. Bank Asing 

Bank yang seluruh sahamnya dimiliki pihak asing yang membuka 

kantor cabang di Indonesia, sedangkan kantor pusat berada di luar 

negeri. 

e. Bank Campuran 

Bank yang sahamnya dimiliki pihak asing dan sebagian dimiliki 

pihak swasta national.  

3. Menurut transaksi valuta asing 

a. Bank Devisa 

Bank yang menggunakan lebih dari satu mata uang dalam transaksi 

perbankan. 

b. Bank non Devisa 

Bank yang hanya menggunakan satu mata uang dalam transaksi 

perbankan.  

4. Menurut struktur organisasi 

a. Bank Unit 

Bank yang menggunakan satu kantor saja untuk melayani semua 

jasa keuangan. 

b. Bank Cabang 

Bank yang melayani beberapa lokasi sehingga ada satu kantor 

pusat dan beberapa kantor cabang.  

c. Holding Company Bank 

Sebuah bank yang memiliki satu atau lebih bank.  
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d. Multi Holding Company Bank 

Bank yang memiliki perusahaan yang bergerak di perbankan dan 

non bank. 

5. Menurut tipe bisnis 

a. Bank Bisnis 

Bank yang memiliki sektor usaha menengah ke atas sebagai fokus 

sasaran pasarnya. 

b. Bank konsumen 

Bank yang memilih konsumen dan usaha kecil sebagai fokus 

sasaran pasarnya. 

c. Wholesale & Retail Bank 

Bank yang meayani semua pelaku ekonomi (konsumen, produsen 

dan pedagang).  

6. Menurut geografi 

a. Bank Lokal  

Bank yang beroperasi secara terbatas di daerah tertentu. 

b. Bank Regional 

Bank yang beroperasi di pasar perkotaan. 

c. Bank Multinasional 

Bank yang lingkup operasinya sampai tingkat nasional maupun 

internasional. 
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7. Menurut penghitungan biaya dan pendapatan 

a. Bank Komersil 

Bank yang menggunakan sistem bunga sebagai sumber pendapatan 

dan biaya bank. Penabung pasti memperoleh bunga meskipun bank 

mengalami kerugian. Peminjam wajib membayar bunga pinjaman 

meskipun usahanya rugi. 

b. Bank Bagi Hasil (Syariah) 

Bank yang menggunakan sistem bagi hasil antara penabung, 

peminjam, dan bank dalam perhitungan biaya dan pendapatan. 

Keuntungan maupun kerugian suatu usaha akan dibagi secara adil 

sesuai kontribusi dan kesepakatan bersama.  

 

2.3.4  Resiko Bank 

 Irmanto dkk (2009:63) mengatakan bahwa Resiko bank diartikan sebagai 

ketidakpastian yang dihadapi banker dalam berbagai peristiwa. Untuk mencapai 

kemugkinan memperoleh laba tertinggi, banker harus berkonsentrasi mengelola 

enam tipe risiko sebagai berikut : 

1. Risiko Likuiditas 

Risiko yang timbul akibat penarikan dana setiap saat oleh deposan. 

Bank harus menyediakan dana kas cukup untuk mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya mismatch antara sumber dan penanaman 
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dana. Bank dalam mengendalikan likuiditas tidak mengorbankan 

rentabilitas. 

2. Risisko Kredit 

Risiko yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kredit 

untuk membayar angsuran pinjaman maupun bunga kredit. Dalam 

pemberian kredit, bank harus melakukan analisis yang mendalam, 

memantau debitur dan meninjau agunan secara berkala.   

3. Risiko Pasar 

Risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga pasar, tingkat kurs 

valuta asing, tingkat inflasi, dan lain-lain. Setiap saat bank harus 

mengevaluasi perkembangan tingkat suku bunga pasar untuk 

menetapkan tinkat suku bunga simpanan dan kredit. Bank juga harus 

melakukan evaluasi secara berkala terhadap kualitas portofolio aktiva 

produksinya dengan kurs yang terakhir, termasuk transaksi 

derivatifnya.  

4. Risiko tingkat bunga 

Risiko yang timbul akibat hasil negatif antara biaya bunga dan tingkat 

bunga kredit. Tingkat bunga luar negeri dan laju inflasi sangat besar 

pengaruhnya terhadap tingkat bunga dalam negeri. 

5. Risiko Pendapatan 

Risiko yang timbul akibat gagalnya penyaluran kredit bank. 

Pendapatan bank diperoleh dari pendapatan bunga pinjaman dan 

pendapatan selain bunga. Adanya kredit macet, perubahan suku bunga, 
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perubahan kurs valuta asing, turunnya nilai jamianan (agunan) akan 

menyebabkan perubahan dalam pendapatan suatu bank. 

6. Risiko Keamanan 

Risiko yang timbul akibat ketidakstabilan politik dan keamanan. 

 

2.3.5  Kegiatan Pokok Bank 

 Menurut UU no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang 

nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, kegiatan pokok Bank meliputi 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Irmanto dkk 

(2009:65) mengatakan bahwa tiga kegiatan pokok bank antara lain: 

1. Menghimpun dana dengan sasaran meminimumkan biaya perolehan 

dana 

2. Alokasi dana dengan sasaran memaksimumkan pendapatan bank. 

3. Pelayanan jasa keuangan dengan sasaran memasksimumkan kepuasan 

nasabah.  
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2.3.6  Sumber Dana Bank 

 Menurut UU no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang 

nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, sumber dana bank antara lain : 

1. Berasal dari Bank itu sendiri 

a. Setoran modal dari pemegang saham 

Pemilik saham lama dapat menyetorkan dana atau membeli saham 

baru yang diterbitkan. 

b. Cadangan-cadangan bank 

Cadangan laba tahun lalu yang sengaja tidak dibagikan kepada 

pemegang saham sebagai antisipasi laba akan datang. 

c. Laba bank yang belum dibagikan 

Laba tahun berjalan yang memang belum dibagikan. 

2. Berasal dari masyarakat 

a. Giro (demand deposit) 

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainya 

atau dengan pemindahbukuan. 

b. Tabungan (saving deposit) 

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 

syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan 

dengan itu. 
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c. Deposito (time deposit) 

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. 

3. Berasal dari lembaga lain 

a. Kredit Likuidasi dari Bank Indonesia (KLBI) 

Merupakan kredit yang diberikan BI kepada bank-bank yang 

mengalami kesulitan likuiditas. 

b. Pinjaman antar bank 

Pinjaman antar bank biasanya diberikan kepada bank-bank yang 

kalah kliring didalam lembaga kliring. Pinjaman dalam jangka 

pendek dengan suku bunga yang tinggi (call money). 

c. Pinjaman dari bank luar negeri 

Merupakan pinjaman yang diperoleh bank dari pihak-pihak luar 

negeri. 

d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 

Pihak bank menerbitkan SBPU yang diperjualbelikan kepada pihak 

yang berminat. 

  

2.4  Kredit 

2.4.1  Definisi Kredit 

 Menurut UU no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang 

nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
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kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga.  

 

2.4.2  Unsur-Unsur Kredit 

Menurut Firdaus dan Ariyanti, (2009:3)  kredit mengandung unsur-unsur 

sebagai berikut: 

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, arang atau jasa yang 

bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan ini 

disebut kreditur 

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

jasa. Pihak ini disebut debitur. 

3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur 

4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur. 

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

barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali 

dari debitur 

6. Adanya risiko yaitu sebagi akibat dari adanya unsur perbedaan waktu 

seperti diatas,dimana dimasa yang akan datang merupakan sesuatu 

yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko. 

Risiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk di 

dalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya. 
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7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur 

(walaupun ada kredit yang tidak berbunga). 

Sedangkan menurut Suyanto dkk (1990:12) kredit memiliki unsur : 

1. Kepercayaan 

Keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik 

dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima 

kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 

2. Waktu 

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang 

3. Degree of Risk 

Yaitu suati tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari 

adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi 

dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin 

lama kredit yang diberikan, semakin tinggi pula risikonya, karena 

sejauh sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan 

itu, maka masih ada unsur ketidaktentuan yang tidak dapat 

diperhitungkan. Inilah yang menjadi penyebab timbulnya unsur risiko. 

4. Prestasi 

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, 

tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan 

ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-
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transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam 

praktik perkreditan. 

 

2.4.3  Tujuan kredit 

 Suyatno dkk (1990:13) mengungkapkan bahwa, di negara-negara liberal, 

tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh manfaat (keuntungan) 

yang sebesar-besarnya. Sedangakn karena pancasila sebagai dasar di negara 

Indonesia, maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank 

pemerintah yang mengemban tuga sebagai agent of development adalah : 

1. turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan 

pembangunan 

2. meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya 

guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat 

3. memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat 

memperluas usahanya. 

Suyatno dkk (1990:14) juga mengungkapkan bahwa berdasarkan kebijakan di 

bidang ekonomi dan pembangunan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di 

negara kita, maka secara umum dapat dikemukakan bahwa kebijakan kredit 

perbankan adalah sebagai berikut: 

1. Pemberian kredit harus sesuai dan seirama dengan kebijakan moneter 

dan ekonomi 

2. Pemberian kredit harus selektif dan diarahkan kepada sector-sektor 

yang diprioritaskan 
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3. Bank dilarang memberi kredit kepada usaha-usaha yang diragukan 

4. Setiap kredit harus diikat dengan suatu perjanjian kredit (akad kredit).  

5. Overdraft (penarikan uang dari bank melebihi saldo giro atau melebihi 

plafon kredit yang disetujui) dilarang 

6. Pemberian kredit untuk pembayaran kembali kepada pemerintah 

dilarang (kredit untuk membayar pajak dan bea-cukai) 

7. Kredit tanpa jaminan dilarang (pertimbangan keamanan dan safety) 

 

2.4.4 Fungsi Kredit 

 Firdaus, Ariyanti (2009:5) mengungkapkan bahwa fungsi kredit secara umum 

pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat 

dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan 

melancarkan produksi,  jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang keseluruhan itu pada 

akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan 

menurut Suyatno dkk (1990:14), fungsi kredit perbankan dalam kehidupan 

perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut: 

1. kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang 

Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan 

uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk 

meningkatkan produksi serta usahanya. 

2. kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan 

pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel sehingga apabila 
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pembayaran-pembayaran tersebut dilakukan, maka akan dapat 

meningkatkan peredaran uang giral. Di samping itu, kredit perbankan 

yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang 

kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.  

3. kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang 

dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku 

menjadi barang jadi sehingga daya guna barang tersebut menjadi 

meningkat. Disamping itu, kredit juga dapat meningkatkan peredaran 

barang dengan penjualan secara kredit. 

4. kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi 

Dalam keadaan ekonomi kurang sehat, kebijakan diarangkan kepada 

usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, pemenuhan 

kebutuhan pokok rakyat. 

5. kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha 

Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi 

kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan sehingga 

dengan adanya kredit, para pengusaha akan dapat meningkatkan 

usahanya.  

6. kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan 

peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan 

tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan 

demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Dengan 
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tertampungnya tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan 

akan meningkat pula. 

7. kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional 

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat 

memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit, baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung kepada perusahaan di dalam 

negeri. Bantuan dalam entuk kredit ini tidak saja dapat mempererat 

hubungan ekonomi antar Negara yang bersangkutan tetapi juga dapat 

meningkatkan hubungan internasional. 

 

2.4.5  Jenis Kredit 

 Menurut Irmanto dkk (2009:75) jenis kredit terdiri atas : 

1. Jenis kredit terdiri atas kredit investasi, kredit modal kerja,kredit usaha 

kecil, kredit ekspor,kredit perkebunan, kredit profesi, kredit pertanian, 

kredit koperasi,dan lain-lain 

2. Jenis sifat terdiri atas kredit konsumtif dan kredit produktif. 

3. Jenis nasabah terdiri atas kredit perorangan, kredit korporasi atau 

perusahaan 

4. Jenis valuta terdiri atas kredit dalam rupiah dan kredit dalam valuta 

asing. 

5. Jenis program terdiri atas kredit kelayakan usaha kredit ekspor 

6. Jenis bantuan terdiri atas kredit likuiditas, fasilitas diskonto, bantuan 

likuiditas. 
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2.4.6  Kredit Usaha Rakyat 

2.4.6.1 Pengertian dan tujuan penyaluran Kredit Usaha Rakyat 

 Kredit usaha Rakyat atau disingkat KUR adalah kredit atau pembiayaan 

kepada usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk 

pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk 

usaha produktif. Tujuan diluncurkannya KUR adalah untuk mempercepat 

pengembangan sektor rill dan pemberdayaan UMKM; untuk meningkatkan akses 

pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi; untuk penanggulangan kemiskinan 

dan perluasan kesempatan kerja. 

 KUR merupakan program yang dicanangkan pemerintah namun sumber 

dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan 

terhadap risiko KUR sebesar 70 % sementara sisanya 30 % ditanggung oleh bank 

pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses 

UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan 

ekonomi nasional. KUR hanya disalurkan oleh enam bank pelaksana yaitu : Bank 

Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Bukopin, Bank 

Tabungan Negara dan Bank Mandiri Syariah. 

 

2.4.6.2 Landasan Operasional dan Tujuan Kebijakan  

 Landasan operasional KUR adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia 

nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor rill dan 

pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan nota kesepahaman bersama 
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antara Depatemen Teknis, Perbankan dan Perusahaan Penjaminan yang 

ditandatangani pada tanggal 9 oktober 2007 sebagai berikut:  

1. Pihak Pemerintah (kementrian keuangan, pertanian, kehutanan, 

kelautan dan perikanan, perindustrian, negara KUKM) berfungsi : 

a. Membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit atau 

pembiayaannya kepada UMKM dan Koperasi  

b. Mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang melakukan usaha 

produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan atau 

cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit atau pembiayaan. 

c. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan 

menerima penjaminan kredit atau pembiayaan 

d. Melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit atau 

pembiayaan 

e. Memfasilitasi hubungan antara UMKM dan Koperasi dengan pihak 

lainnya seperti perusahaan inti/off taker yang memberikan 

kontribusi dan dukungan kelancaran usaha. 

2. Perbankan ( Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Bank Bukopin, Bank 

Syariah Mandiri) berfungsi melakukan penilaian kelayakan usaha dan 

memutuskan pemberian kredit atau pembiayaan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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3. Perusahaan Penjaminan kredit (PT Askrindo dan Perum Sarana 

Pengembangan Usaha) berfungsi memberikan persetujuan penjaminan 

atas kredit atau pembiayaan yang diberikan perbankan sesuai dengan 

ketentuan. 

 

2.4.6.3 Ketentuan Kredit Usaha Rakyat 

  Penyaluran KUR diatur pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 

135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa 

ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah 

sebagaiberikut: 

1. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha 

produktif yang feasible namun belum bankable dengan ketentuan: 

a. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapatkan kredit 

atau pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui 

Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat permohonan kredit atau 

pembiayaan diajukan dan atau belum pernah memperoleh fasilitas 

Kredit Program dari Pemerintah 

b. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota 

Kesepakatan Bersama (MoU) penjaminan KUR dan sebelum 

addendum ( tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008) maka 

fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum 

pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya 
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c. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K 

yang bersangkutan. 

2. KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi 

dengan ketentuan: 

a. Untuk kredit sampai dengan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), tingat 

bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal 

sebesar/ setara 24% (dua puluh empat persen) efektif per tahun. 

b. Untuk kredit diatas Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan 

Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tiungkat bunga kredit 

/margin pembiayaan yang dikemakan maksimal sebesar/setara 16% 

(enam belas persen) efektif per tahun. 

3. Bank pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian 

terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang 

sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.    

 

2.4.7  Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 

 Firdaus, Ariyanti, (2009:83) mengungkapkan bahwa tiga macam konsep 

tentang prinsip-prinsip atau syarat-syarat atau azaz-azaz pemberian kredit bank 

secara sehat yaitu : 

1. Prinsip-prinsip 5C 

a. Character (watak) 

Character atau watak dari calon peminjam merupakan salah satu 

pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian 
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kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon 

peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti 

selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia 

melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. 

b. Capacity (kemampuan atau kapasitas) 

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana 

kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini 

sangat penting, artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang 

menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu 

perusahaan di masa yang akan datang sehingga dapat mengetahui 

keterjaminan pembayaran kredit.  

c. Capital (modal) 

Azaz ini menyangkut baberapa banyak dan bagaimana struktur 

modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. 

d. Condition of Economy (kondisi perekonomian) 

Azaz ini perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian 

kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon 

peminjam, dengan demikian dapat diketahui prospek usaha dimasa 

mendatang. 

e. Collateral (jaminan)  

Collateral adalah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik 

debitur atau pihak ke tiga yang diikat sebagai agunan andai kata 
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terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan 

utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.   

2. Prinsip-prinsip 5P 

a. Party (golongan) 

Mencoba menggolongkan calon peminjam ke dalam kelompok 

tetentu menurut character, capacity, dan capitalnya dengan jalan 

penilaian atas ke 3C tersebut 

b. Purpose (tujuan ) 

Tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apa tujuan sebenarnya 

dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek-aspek sosial yang 

positif dan luas atau tidak.  

c. Payment (sumber pembayaran) 

Bank dapat menghitung kemampuan dan kekuatan debitur untuk 

membayar kembali utangnya. 

d. Profitability (kemampuan untuk mendapat keuntungan) 

Dinilai dan dihitung keuntungan-keuntungan yang mungkin yang 

mungkin akan dicapai bank.  

e. Protection (perlindungan) 

Untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga 

sebelumnya, bank perlu melindungi kredit yang diberikannnya 

antara lain dengan jalan meminta jaminan dari debiturnya atau 

kreditnya diasuransikan. 

 



49 

 

 

 

3. Prinsip-prinsip 3R  

a. Return (hasil yang dicapai) 

Return disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai 

oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. 

Return disini juga dapat diartikan keuntungan yang akan diperoleh 

bank apabila memberikan kredit kepada pemohon. 

b. Repayment (pembayaran kembali) 

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan 

pemohon kredit dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan 

kemampuan membayar kembali,dan apakah kredit harus diangsur 

atau dicicil atau dilunasi sekaligus diakhir periode. 

c. Risk bearing ability (kemampuan untuk menanggung risiko) 

Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh 

mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko 

kegagalan andai kata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 

 Kurnia Muhammadi (Supervisor BTN cabang Malang) mengungkapkan 

bahwa,” ada tiga kriteria dalam pemberian kredit yaitu kemampuan financial, 

kemauan untuk menciptakan nilai yang lebih besar, dan kollateral (agunan)”. 
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2.4.8 Prosedur Kredit 

 Irmanto dkk (2009:76) mengemukakan bahwa secara umum prosedur 

pemberian kredit dapat melalui tujuh tahap yaitu: 

1. Pengajuan permohonan kredit 

Permohonan diajukan calon nasabah kepada bank dengan 

menyampaikan dokumen yang berisi surat permohonan resmi, akte, 

dan lain-lain sesuai dengan syarat administrasi bank tersebut 

2. Analisis kredit 

Kepala bagian kredit melakukan analisis kredit berdasarkan pedoman 

yang sudah ditentukan bank. Secara umum, analisis kredit yang 

dilakukan berdasarkan metode : 

a. Penilaian  6C yakni character, capital, capacity, conditions of 

economy, collateral. 

b. Penilaian 6A yakni aspek yuridis, aspek pasar dan pemasaran, 

aspek teknis, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek sosial 

ekonomis 

3. Persetujuan kredit 

Hasil analisa kredit diperiksa oleh kepala bagian kredit, kemudian 

diampaikan ke  direksi bank. Sistem dan prosedur yang dimiliki bank 

tentang laporan analisis kredit dapat berupa : 

a. Laporan analisis kredit 

b. Laporan analisis permohonan kredit 

c. Laporan rekomendasi kredit 
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d. Appraisal study 

e. Laporan studi kelayakan proyek 

4. Perjanjian kredit 

Perjanjian kredit disiapkan notaris publik yang ditunjuk bank atau 

dipilih calon nasabah. Bank mengirimkan ahli hukum untuk 

mendampingi wira kredit dalam membahas ketentuan yang akan 

dimuat dalam perjanjian. 

5. Pencairan kredit 

Persyaratan pencairan kredit biasanya meliputi perjanjian kredit yang 

sudah ditanda tangani, penarikan kredit sesuai dengan kebutuhan 

proyek, penarikan kredit sudah sesuai dengan kebutuhan proyek, 

penarikan kredit sudah sesuai dengan jadwal pembangunan, 

permohonan pencairan kredit didukung dokumen yang diperlukan. 

6. Pengawasan kredit 

Kunci utama keberhasilan penyaluran kredit adalah pengawasan kredit. 

Kegiatan pengawasan dilakukan dalam bentuk: 

a. Penggunaan administrasi kredit yang memadai 

b. Kewajiban nasabah menyampaikan laporan secara berkala 

c. Kewajiban wira kredit mengunjungi proyek yang dibiayai 

d. Konsultasi manajemen yang terprogram antara nasabah dan bank 

e. Sistem peringatan pada administrasi bank yang menangani nasabah 

bank.  
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7. Pelunasan kredit  

a. Nasabah mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

kesepakatan 

b. Nasabah yang berhasil dalam suatu proyek dapat menerima kredit 

investasi tambahan 

c. Kredit dinyatakan bermasalah jika nasabah gagal dalam memenuhi 

kewajibannya untuk membayar angsuran. Dilihat dari kemampuan 

membayar, kolektibilitas kredit menurut Bank Indonesia ( SK 

Direksi BI 12 November 1998) dikelompokkan menjadi : 

• Lancar 

Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan 

tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.   

• Dalam Perhatian Khusus 

Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 

90 hari. 

• Kurang Lancar 

Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang 

telah melampaui 90-180 hari. Terdapat cerukan berulang kali 

khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan 

kekurangan arus kas. 

• Diragukan 

Terdapat tunggakan pembayaran dan atau bunga yang telah 

melampaui 180-270 hari.  



53 

 

 

 

• Macet 

Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah 

melampaui 270 hari. Irmanto dkk (2009:86) mengemukakan 

bahwa ada tiga faktor penyebab kredit macet antara lain : 

� Faktor eksternal nasabah 

Faktor eksternal nasabah meliputi keadaan ekonomi dan 

politik tidak stabil, fluktuasi nilai mata uang rupiah yang 

sulit diperkirakan, laju inflasi yang meningkat, peraturan 

dan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, tingkat 

persaingan industri yang semakin ketat. 

� Faktor internal nasabah 

Faktir internal nasabah meliputi kesalahan manajemen, 

kesulitan keuangan, kegagalan produksi, kegagalan 

pemasaran, sengketa antara pemilik, pengelola dan 

karyawan. 

� Faktor internal bank 

Faktor internal Bank meliputi mark up yang berlebihan, 

studi kelayakan yang main-main, lemahnya pengawasan 

kredit, surat sakti dari pemerintah. 
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d. Penyelamatan kredit 

• Rescheduling 

Menjadwal kembali sebagian atau seluruh kewajibannya. 

• Reconditioning 

Merubah sebagian atau seluruh persyaratan yang semula 

disepakati bersama. 

• Restructuring 

Mengubah komposisi pembiayaan proyek. 

• Kombinasi 3R 

Melakukan kombinasi atas tindakan rescheduling, 

reconditioning, restructuring pada nasabah yang mengalami 

kesulitan dalam melakukan kewajibannya pada bank. 

• Eksekusi 

Merupakan tindakan terakhir dengan cara menyerahkan 

kewajiban kepada Badan Urusan Piutang Negara ( BUPN ) dan 

menyerhakan perkara ke pengadilan. 

 

2.5  Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 

2.5.1  Definisi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar. 

 Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil 

dan menengah, usaha mikro adalah usaha produkstif milik orang perorangan dan 

atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana 

diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif 
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yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau adan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau uasaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

  

2.5.2  Kriteria Usaha 

 Berikut ini merupakan kriteria-kriteria usaha menurut undang-undang nomor 

20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah: 

1. Usaha mikro 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

b. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000 

2. Usaha kecil 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan 

paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha 
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b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 

sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 

3. Usaha menengah 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai 

dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 

sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 

 

2.5.3  Asas dan Tujuan 

 Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil 

dan menengah, Usaha mikro, kecil dan menengah berasaskan: 

1. Kekeluargaan 

2. Demokrasi ekonomi 

3. Kebersamaan 

4. Efisiensi berkeadilan  

5. Berkelanjutan 

6. Berwawasan lingkunagn 

7. Kemandirian 

8. Keseimbangan kemajuan 

9. Kesatuan ekonomi nasional 
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Usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan 

mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian 

nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 

 

2.5.4  Prnsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

2.5.4.1Prinsip Pemberdayaan UMKM 

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil 

dan menengah, Usaha mikro, kecil dan menengah, prinsip pemberdayaan UMKM 

adalah : 

1. penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah untuk Berkarya dengan prakarsa sendiri 

2. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan 

berkeadilan 

3. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar 

sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara 

terpadu. 
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2.3.4.2 Tujuan Pemberdayaan UMKM  

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil 

dan menengah, Usaha mikro, kecil dan menengah, tujuan pemberdayaan UMKM 

adalah: 

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 

berkembang dan berkeadilan 

2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil 

dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri 

3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam 

pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan 

pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari 

kemiskinan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Dalam kegiatan penelitian dan cara untuk memperoleh data maupun 

keterangan yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini dijelaskan 

sebagai berikut : 

 

3.1 Jenis Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian 

yangakan dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang mengarah pada 

studi kasus. Bogdan  dan  Taylor  mengenmukakan  bahwa Penelitian  kualitatif  

merupakan  prosedur  penelititan  yang  menghasilkan  data diskriptif  berupa 

kata-kata tertulis atau tulisan lisan dari orang dan perilaku yang diamati  

(Meolong,  2010).   Sehingga  peneliti  berusaha mengungkapkan  keadaan 

sebagaimana adanya dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.   

Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  studi  kasus.  Dimana  penulis 

mencoba menganalisis  situasi  (keadaan)  suatu  entitas, menemukan masalah, 

dan memecahkan masalah  yang  ada  pada  entitas  tersebut.  Sekaran  (2006:163)  

studi kasus  yang  bersifat  kualitatif  adalah  berguna  dalam  menerapkan  solusi  

pada masalah  terkini berdasarkan pengalaman pemecahan maalah di masa  lalu. 

Dasar dari  studi kasus  adalah masalah  yang muncul  juga dialami  entitas  lain,  

tapi cara penyelesaiannya untuk tiap entitas tidaklah sama. Penyelesaiannya hanya 

berlaku pada satu obyek saja yaitu perusahaan yang diteliti.  
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Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif yang 

mengarah pada studi kasus adalah penelitian yang mendalam mengenai unit 

tertentu. Tujuan penelitian adalah melakukan penyelidikan secara mendalam 

mengenai subyek penelitian untuk memberikan gambaran yang lengkap sehingga 

peneliti dapat memahami dan mengevaluasi sistem pengendalian intern terhadap 

siklus kredit. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu untuk mencari 

pemecahan dan solusi terhadap permasalahan yang timbul berdasarkan data dan 

informasi yang relevan. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di PT. Bank 

Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo yang terletak di Jl. MT Hariono 117 dengan 

no telp (0341) 552217. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 14 Desember 2010 

sampai dengan 14 Januari 2011. 

 

3.3   Fokus Penelitian  

Fokus dari penelitian yang peneliti lakukan adalah terkait dengan analisis 

Sistem Pengendalian Internal atas siklus kredit . Hal ini dilakukan dengan cara 

menganalisa dan mengevaluasi sistem pengendalian internal yang meliputi : 

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan 

komunikasi dan monitoring dalam kegiatan pemberian kredit usaha rakyat dan 

pelunasannya di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo Malang . 

 



61 

 

 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 Dalam usaha untuk mencapai kebenaran dalam penulisan skripsi ini, penulis 

menggunakan data pendukung yang sesuai dengan objek penelitian. Sumber data 

yang digunakan sebagai pendukung penulisan skripsi ini nantinya berasal dari 

Perpustakaan Universitas Brawijaya, ruang baca Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya serta dati PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo Malang. 

 Beberapa jenis data yang digunakan: 

1. Data Primer 

 Cooper Emory (1996;256) mengemukakan pendapatnya bahwa data  primer  

merupakan  data  yang  berasal  dari  sumber  asli  yang dikumpulkan  secara  

khusus  untuk menjawab  pertanyaan  penelitian, dalam hal ini data diperoleh 

langsung dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo Malang. Data 

primer yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini adalah data-data serta 

informasi tentang prosedur pemberian kredit dan pelunasannya pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo Malang. Informasi ini diperoleh 

dengan melakukan tanya jawab dengan karyawan atau pegawai PT. Bank 

Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo Malang meliputi kepala unit, mantri 

(account officer), dan deskman. Berikut ini adalah keterangan narasumber 

dalam penelitian ini: 

 

 

 

 



62 

 

 

 

Table 3.1 
Rincian Informan 

Nama Pekerjaan 
M. Yusuf Junaidi Kepala Unit 
Yusak Asisten Mantri KUR 
Sigit Mantri 
Nisa Deskman 
Moch. Fahrori Satpam 

 
2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak 

langsung melalui media perantara. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini berasal dari literatur seperti buku-buku, artikel, arsip dan 

dokumen yang tersedia yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti 

atau sumber lainnya yang dimiliki instansi atau perusahaan.  

Data sekunder yang dipakai antara lain: 

a. Gambaran umum objek atau perusahaan yang diteliti yang terdiri dari 

sejarah perusahaan, bentuk badan usaha, kegiatan usaha, tujuan 

perusahaan, struktur organisasi, deskripsi jabatan, serta produk jasa 

yang dihasilkan. 

b. Dokumen-dokuman dan laporan-laporan lainnya yang berkaitan 

dengan Kredit Usaha Rakyat.    
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3.5  Metode Pengumpulan Data  

Menurut Sugiyono (2005:402) jika dilihat dari segi cara, metode 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan: 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap sasaran penelitian, dengan metode  

ini  peneliti  dapat melihat  kejadian-kejadian  secara  langsung  dan  dapat  

dijadikan  dasar dalam pengevaluasian. Dari hasil observasi dapat 

diketahui tentang pelaksanaan pemberian dan pengembalian kredit dan 

penerapan pengendalian internal yang digunakan Bank tersebut. Observasi 

yang dilakukan penulis yaitu dengan mendatangi PT Bank Rakyat 

Indonesia unit Dinoyo Malang secara langsung kemudian melakukan 

pengamatan terhadap pemberian dan pengembalian kredit usaha rakyat dan 

pengendalian internalnya. 

2. Wawancara 

Metode  pengumpulan  data  ini  dilakukan  dengan  cara  mengadakan 

tanya  jawab  secara  langsung  dengan  pihak yang terkait dengan siklus 

kredit. Wawancara tersebutdilakukan untuk mengetahui tentang gambaran 

secara khusus mengenai sistem pemberian dan pelunasan kredit, dan 

praktek pengendalian internnya. Wawancara yang dilakukan penulis 

ditujukan kepada karyawan yang terkait dengan pemberian dan 

pengembalian kredit serta kepala unit selaku pimpinan PT. Bank Rakyat 
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Indonesia Unit Dinoyo Malang. Berikut ini rincian informan beserta topik 

wawancaranya: punishment  

Table 3.2 
Rincian Informan Beserta Topik Wawancara 

Nama topik 
M. Yusuf Junaidi � Nilai-nilai etika 

� Pengawasan Unit Dinoyo 
� Cara penerimaan & pelatihan 

pegawai 
� Reword dan punishment  
� Monitoring pegawai 
� Informasi yang dihasilkan oleh 

BRInet 
Yusak  � nilai-nilai etika 

� pengawasan Unit Dinoyo 
� cara penerimaan & pelatihan 

pegawai  
� Reword dan Punishment 
� Prosedur pengajuan Kredit 
� Prosedur saat jatuh tempo 
� Prosedur pembinaan/penagihan 

kepada nasabah 
� Anggunan atau jaminan 
� Penilaian kinerja 
� Pengendalian Hak akses 
� Pengendalian peralatan 
� SID 
� NPL 
� Kebijakan terkait dengan kredit 
� Pengelolaan resiko bank 
� Analisis kredit 

Sigit � Penilaian kinerja 
� Pengawasan Unit Dinoyo 

Nisa � Sejarah BRI 
Moch. Fahrori � Dokumentasi berkas-berkas dan 

gudang 
3. Dokumentasi 

Mengumpulkan  data  yang  diperlukan  dengan  mencatat  dokumen-

dokumen  yang  diperoleh  dari  perusahaan. Dokumentasi yang dilakukan 

penulis yaitu dengan melihat catatan dan formulir yang diberikan oleh 
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karyawan yang terkait dengan pemberian dan pengembalian kredit di BRI 

unit Dinoyo Malang. Berikut ini dokumen-dokumen yang didapat beserta 

pemberi dokumen tersebut: 

Table 3.3 
Rincian Informan Beserta Dokumen yang diberikan 

Nama Dokumen 
M. Yusuf Junaidi � Job desk 

� Struktur organisasi 
� Laporan Analisa Keragaan 

Usaha Unit Dinoyo 
� LaporanAnalisa Keragaan 

Asisten MAntri KUR 
 

Yusak � Formulir Pinjam KUR-
KUPEDES 

� Slip pembayaran angsuran 
kredit 

Nisa � Kwitansi pencairan kredit 
 

3.6  Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data untuk 

memecahkan masalah penelitian setelah tahap pengumpulan dan penelitian 

dilakukan. Dari riset lapangan, data disusun dan dianalisis sehingga didapat suatu 

pengertian yang logis dan relevan.  

 Analisis data kualitatif menurut Bogdan dalam Sugiyono (2005:88) adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.  
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 Tahapan –  tahapan  yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian 

adalah :  

1. Penelitian kepustakaan dari penelitian terdahulu sehingga dapat digunakan 

sebagai dasar pembahasan dan pemecahan masalah. 

2. Mengumpulkan  data-data  dan  informasi-informasi  yang  relevan dengan 

tujuan penelitian. 

3. Mengelola dan menganalisa data, kemudian dibandingkan dengan teori 

yang  ada  sehingga  didapat  suatu  kesimpulan  yang menentukan  layak 

atau  tidaknya  sistem  pengendalian internal yang diterapkan pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo Malang – Jawa Timur.  

Analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian menggunakan standar 

yang disebut COSO (Committee of Sponsoring organization) yang terdiri dari 

lima komponen pengendalian intern antara lain antara lain:  

1. Analisis  terhadap  lingkungan pengendalian,  

a. Menganalisis struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit 

Dinoyo  khususnya terkait dengan pemisahan wewenang dan tanggung 

jawab dalam aktivitas operasional 

b. Melihat kebijakan dan praktik tentang sumber daya manusia yang ada 

di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo  

2. Analisis terhadap penilaian risiko 

Mengevaluasi bagaimana PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo ini 

mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berkaitan dengan pemberian 

dan pelunasan kredit. 
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3. Analisis terhadap aktivitas pengendalian 

a. Menganalisis perancangan, penggunaan dokumen, dan catatan apakah 

sudah ada otorisasi, dan  sesuai dengan kebutuhan 

b. Menganalisis dokumen dan catatan apakah sudah sesuai dengan 

kebutuhan  

4. Analisis terhadap informasi dan komunikasi 

a. Menganalisis teknologi informasi yang dipakai dalam kegiatan 

operasional apakah sudah sesuai kebutuhan  

b. Menganalisis informasi yang dihasilkan apakah telah benar, tepat 

waktu, relevan dan lengkap  

5. Analisis terhadap monitoring  yang  terlibat  langsung  dengan siklus 

kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo: 

Mengevaluasi apakah sudah ada pihak-pihak yang melakukan evaluasi 

setiap akhir periode mengenai pelaksanaan pengendalian intern dan 

rekomendasi untuk perbaikannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk 

       Bank Rakyat Indonesia merupakan bank pemerintah yang berasal dari bank 

pribumi tertua pada zaman penjajahan. Perkembangan sampai sekarang dapat 

dibagi menjadi tiga periode yaitu zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan 

Jepang dan zaman Indonesia Merdeka (wijaya dan Soetatwo, 1997).  

a. Zaman Penjajahan Belanda 

Sejak didirikan, Bank Rayat Indonesia selalu mengarahkan aktivitas ke sektor 

pertanian. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perkembangannya, baik pada zaman 

penjajahan Belanda, Jepang maupun pada zaman kemerdekaan. Tokoh pendiri 

BRI,  yang pada waktu didirikan bernama Bank Priyayi adalah Bapak R. Bei Patih 

Ario Wiryaatmaja yang waktu itu menjabat Patih di Purwokerto dan dikenal 

sebagai pencipta Bank-bank kredit pertanian dan perkoperasian. Bank-bank ini 

tumbuh dan berkembang dengan pesat. Dimana-mana berdiri Badan Perkreditan 

(Volks Bank), misalnya di Garut pada tahun 1898, di Sumatra Barat pada tahun 

1899, di Menado pada tahun 1899, serta di daerah-daerah lainnya. Secara 

organisasi, badan-badan perkreditan masih berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu 

Anggaran Dasarnya masih tidak seragam. 

Pada tahun 1912 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Centrale kas, 

dengan tugas memberikan bantuan pengawasan dan bimbingan keuangan kepada 
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volks bank- volks bank. Central kas (CK) didirikan pada tahun 1912 dengan 

maksud dijadikan sebagai kas induk daru volks bank- volks bank. Centrale kas 

bernaung di bawah Departemen Pemerintahan Dalam Negeri. Ternyata organisasi 

bank-bank yang berdiri sendiri-sendiri menunjukkan banyak kekurangan dan 

kelemahan. Keadaan seperti ini menyebakan diadakannya reorganisasi volks bank- 

volks bank, mulai tahun 1926 telah terdapat keseragaman anggaran dasar bagi 

seluruh bank, namun organisasinya masih tetap berdiri sendiri. 

Krisis ekonomi dunia yang hebat pada periode tahun 1929-1932 

mengakibatkan beberapa volks bank menjadi macet, maka dibentuk Algemene 

Volkscrediet  Bank (AVB) pada tahun 1934 dan central kas dibubarkan, tugasnya 

diserahkan kepada AVB. Karena itu AVB bertindak juga sebagai pengawas Badan 

Kredit Desa. Mulai dari AVB inilah baru terdapat kesatuan organisasi dan 

administrasi. Volks Bank di daerah dijadikan cabang-cabang oleh AVB yang 

berkantor pusat di Jakarta dengan branch baking system. 

Tugas AVB inilah yang memberikan jasa penyimpanan uang, pemberian 

nasihat, bantuan serta pengawasan kepada bank-bank kredit desa, koperasi, dan 

lain-lain. Dalam menjalankan pekerjaannya,  AVB tidak bertindak sebagai 

perusahaan yang menitikberatkan kegiatan untuk mencari laba tetapi lebih 

mementingkan segi sosial-ekonomi dalam arti seluas-luasnya. AVB terutama 

memberikan kredit kepada perseorangan, perusahaan kecil, dan pedagang kecil 

yang tidak dapat memperoleh kredit dari bank lain. Mereka umumnya ada di 

daerah pedesaan. 
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b. Zaman Penjajahan Jepang 

Nama AVB diubah menjadi Syomin Ginko berdasarkan Osami Seirei No.8 

tahun 2602 (tahun Jepang). Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan lebih 

mendalam secara yuridis formil tidak pernah ada dan sukar sekali menemukan 

kembali bahan-bahan mengenai usaha Syomin Ginko selama pendudukan Jepang. 

c. Zaman Indonesia merdeka 

Periode 17 Agustus 1945 sampai dengan 1960 

 Pada saat proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 kegiatan Syomin Ginko 

berjalan terus. Dalam suasana semangat perjuangan yang semakin menggelora, 

kantor besar dipindahkan dari Jakarta ke Jogjakarta, sebagian ke Purwokerto dan 

sebagian mengikuti jejak pemerintahan pusat. Pada saat genting itu BRI dilahirkan 

dengan peraturan pemerintah no 1 tahun 1946 dan memerikan tambahan modal 

permulaan kepada Yayasan Bank Negara Indonesia yang kemudian menjelma 

menjadi Bank Negara Indonesia 

 Setelah melampaui kegoncangan dan ujian-ujian berat selama clash ke I dan 

ke II, demikian pula karena dihidupkannya kembali AVB di daerah pendudukan 

yang kemudian berganti nama menjadi BARRIS (Bank Rayat Republik Indonesia 

Serikat) pada zaman RIS (Republik Indonesia Serikat), akhirnya kantor besar BRI 

kembali dipindahkan ke Jakarta. Meskipun demikian persoalan masih belum 

selesai karena pada saat itu masih ada dua organisasi, ialah BRI dan BRI (AVB) 

yang satu bernaung dibawah PP no 1 tahun 1946, dan yang lain bernaung di 

bawah Ordonansi AVB no 82 (Stbl.1934). 
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 Keadaan tersebut baru dapat diselesaikan setelah dikeluarkan UU no 12 tahun 

1951 tentang penghapusan AVB dimana BRI ditunjuk sebagai likuidatrice-nya. 

Maka tercapai kesatuan BRI yang meliputi seluruh wilayah tanah air. Tugas BRI 

yang diatur dalam PP no 25 tahun 1951 adalah memerikan kredit kepada kelas 

menengah, yaitu para pengusaha dan pedagang kecil serta memberi pinjaman 

kepada mereka yang tidak memperoleh kredit dari sumber-sumber lain. Tambahan 

pula BRI memberi pinjaman dalam jumlah kecil serta membimbing bank desa dan 

lumbung desa menurut instruksi Menteri Keuangan. Lumbung desa berfungsi 

member pinjaman bibit kepada para petani pada musim tanam. Selanjutnya untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat BRI kemudian dijadikan bank devisa pada 

tahun 1957.   

Periode 1960 sampai dengan sekarang 

 Dengan diundangkannya Undang-undang no 41 Prp. tahun 1960, dibentuk 

suatu bank dengan nama bank Koperasi Tani dan Nelayan dibawah pengawasan 

Departemen Pertanian. Bank ini bertujuan mendorong pembangunan pertanian, 

perikanan dan pertambangan; pembiayaan pembelian peralatan serta mesin 

pertanian; dan sebagai sumber kredit mura bagi para petani. Modal bank ini 

seluruhnya berasal dari Bank Indonesia. 

 Sebagian besar dana dipinjamkan langsung ke sektor pertanian, yaitu untuk 

penanaman padi dan tembakau dan ke usaha perikanan tepi pantai dan sungai. 

Semua pinjaman diberikan secara tidak langsung kepada para petani lewat 

lembaga pada Departemen Pertanian yang bertanggung jawab atas pembayaran 
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kembali pinjaman kepada bank desa dan bank tidak berhubungan secara langsung 

dengan petani. 

 Dengan dibentuknya bank baru tersebut maka BRI dilebur ke dalam BKTN 

(UU no 42 Prp. tahun 1960), yang kemudian diikuti pula oleh PT Bank Tani dan 

Nelayan (UU no 43 Prp. tahun 1960) dan ex NHM Factory (Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia tanggal 20 November 1960 no.261206/BUM/II). 

Dengan demikian BKTN merupakan penjelmaan dari 3 bank tersebut. 

 Dengan adanya kebijakan baru pemerintah di bidang perbankan, yang dikenal 

dengan sistem bank tunggal, maka BKTN dengan Penpres RI no 9 tahun 1965 

digabungkan kedalam Bank Rakyat Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. 

Kemudian dalam bulan Agustus 1965 semua bank pemerintah digabungkan 

menjadi satu, kecuali BDN dengan nama Bank Negara Indonesia. 

   

4.1.2 PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo Malang 

 BRI unit Dinoyo berdiri pada tahun1990an sebagai kelanjutan cita-cita PT. 

Bank Rakyat Indonesia Tbk untuk mendirikan unit usahanya disetiap kecamatan 

di Indonesia. Saat ini PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk unit Dinoyo Malang 

dijalankan oleh 12 orang karyawan dengan jumlah nasabah yang dikelola sebasar 

1500an. 
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4.1.3 Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk 

 Visi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) adalah “Menjadi bank 

komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah”, dan dengan 

misi sebagai berikut: 

a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan 

pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang 

peningkatan ekonomi masyarakat 

b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang 

tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang professional 

dengan melaksanakan praktek good corporate governance. 

c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

 

4.1.4 Aktivitas Perusahaan  

Pada prinsipnya kegiatan bank sebagai salah satu lembaga keuangan adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat. Dalam menjalankan usahanya BRI lebih menekankan usahanya pada 

sektor pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan. Adapun layanan yang 

diberikan oleh BRI adalah sebagai berikut: 

1. Simpanan 

Adalah simpanan masyarakat kepada bank yang penarikannya dapat 

dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan syarat-syarat tertentu. Jenis 

simpanan antara lain : 
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a. Deposito merupakan simpanan masyarakat kepada bank yang 

penarikannya dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak 

bank. Adapun macamnya, antara lain: 

• DEPOBRI rupiah & DEPOBRI Valas 

• Deposito On Call (DOC) 

• SertiBRI 

b. Giro merupakan simpanan masyarakat kepada bank yang setoran dana 

dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan tidak dibatasi 

jumlah maupun frekuensinya sepanjang dananya masih mencukupi 

dengan menggunakan cek dan bilyet giro. Terdapat dua simpanan giro 

yaitu : 

• GiroBRI Rupiah  

• GiroBRI Valas 

c. Tabungan: BritAma, SIMASKOT, SIMPEDES, Tabungan Haji 

2. Kredit 

a. Mikro: 

• Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) merupakan fasilitas kredit yang 

disediakan oleh BRI untuk mengembangkan atau meningkatkan 

usaha kecil yang layak dipedesaan.  

• Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas kredit yang 

disediakan oleh BRI untuk mengembangkan atau meningkatkan 

usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi. KUR hampis sama 
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dengan Kupedes hanya saja bunga KUR lebih kecil dan KUR 

hanya bisa dinikmati nasabah selama 5 tahun.    

b. Retail : Komersil, konsumtif, Simulasi KRESUN, Simulasi KRETAP 

c. Menengah : Agribisnis, Bisnis Umum. 

3. Melayani segala bentuk jasa dalam lalu lintas pembayaran: 

a. Transfer 

Jusuf (2004:65) transfer adalah jasa pelayanan bank untuk 

mengirimkan sejumlah uang (dana) dalam rupiah atau valuta asing ke 

pihak lain (perusahaan, lembaga atau perorangan) di suatu tempat 

(dalam/luar negeri) sesuai dengan permintaan pengirim.  

b. Kliring 

Simomangkir mengungkapkan bahwa kliring adalah tata cara 

perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-

surat berharga antara bank-bank peserta kliring dengan maksud agar 

perhitungan utang piutang tersebut terselenggara secara mudah, cepat 

dan aman (Jusuf,2004)  

c. Real Time Gross Settelment (RTGS) dan sebagainya. 

PBI no 6/8/PBI/2004, RTGS adalah suatu sistem transfer data 

elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya 

dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Ia tidak lain 

adalah transfer dana antar bank dalam satu wilayah kliring secara real 

time dan on-line. 
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d. Melayani pembayaran rekening telepon dan pajak dan sebagainya 

 

4.1.5 Gambaran Struktur Organisasi  

Struktur organisasi dalam sebuh perusahaan digunakan untuk 

menggambarkan batas-batas tanggung jawab tiap bagian untuk mempermudah 

koordinasi. Struktur organisasi harus mampu menjelaskan alur setiap aktivitas 

perusahaan, sehingga dapat bekerja sama dengan baik dan struktur harus dapat 

memper mudah pengawasan yang dilakukan oleh organisasi. 

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo mempergunakan struktur 

organisasi yang berbentuk garis, gaitu wewenang mengalir dari atas ke bawah 

atau dari pimpinan kepada bawahan, sedangkan tanggung jawab bergerak dari 

bawah ke atas atau dari bawahan kepada pimpinan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BRI (Persero) Unit Dinoyo Malang 

Sumber :PT. BRI Tbk Unit Dinoyo  

Berikut uraian masing-masing bagian : 

a. Kepala BRI Unit (Ka Unit) 

1) Memahami dan menaati UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan 

sesuai perubahan UU No. 7 tahun 1992, KUP BRI,PKK-BM, surat 

Ka Unit 

Mantri 

Deskman Teller 
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edaran (SE), Surat Keputusan (SK) dan ketentuan lainnya yang 

berkaitan dengan perkreditan. 

2) Melaksanakan prosedur kupedes di unit kerjanya secara benar sesuai 

PKK-BM 

3) Menegosiasi RKA Kupedes dengan Pinca/PA. Mikro/ WBM (MBM) 

atau dengan PSA/Wa. PSA/MBO (AMBM) 

4) Berperan aktif dalam pencapaian RKA Kupedes guna 

mengoptimalkan kinerja BRI Unit. 

5) Mengidentifikasi potensi ekonomi di wilayah kerjanya, sehingga dapat 

mendukung pencapaian RKA, dengan berpedoman pada PS dan KRD 

Kupedes. 

6) Berperan secara aktif dalam strategi pengembangan kredit BRI unit 

serta menjalin hubungan professional dengan debitur dan pihak ketiga 

yang terkait 

7) Menyampaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kredit kepada 

UDO / PSA / Wa. PSA / MBO (AMBM) atau WBM (MBM) / Pinca / 

Pa. Mikro. 

8) Bertanggung jawab atas kebenaran analisa kredit yang akan diputus 

UDO / PSA / Wa. PSA / MBO (AMBM) atau WBM (MBM) / Pinca / 

Pa. Mikro. 

9) Memutus dan merekomendasikan kredit sesuai kewenangannya. 

10) Bertindak selaku pejabat pemrakarsa kredit bersama mantri. 
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11) Melaksanakan judgement yang mandiri sesuai kewenangannya dalam 

menganalisis/ mengevaluasi/ merekomendasi dan memutuskan kredit. 

12) Mewakili BRI dalam negosiasi dengan pihak ketiga guna 

meningkatkan pemasaran/ pengembangan kredit. 

13) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja kredit berdasarkan 

data pengenalan diri dan melakukan rencana tindak lanjutnya. 

14) Menindaklanjuti atas hasil temuan auditor intern/ ekstern dan UMB/ 

Pemilik 

15) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang berhubungan 

dengan kredit sesuai dengan perintah UDO/ PSA/ Wa. PSA/ MBO 

(AMBM) atau WBM (MBM)/ Pinca/ Pa.Mikro. 

b. Mantri BRI Unit 

1) Memahami dan mentaati UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan 

sebagai perubahan UU No.7 tahun 1992, KUP BRI, PKK-BM, Surat 

Edaran (SE), Surat Keputusan (SK) dan ketentuan lainnya yang 

berkaitan dengan perkreditan. 

2) Melaksanakan prosedur kupedes di Unit kerjanya secara benar sesuai 

PPK-BM. 

3) Mempelajari dan melakukan analisis terhadap potensi ekonomi di 

wilayah kerjanya sehingga dapat mengidentifikasi peluang bisnis yang 

ada untuk memberikan masukan menyusun RKA dan mendukung 

pencapaiannya dengan berpedoman pada PS dan KRD Kupedes. 
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4) Mempersiapkan dan melaksanakan rencana bisnis terhadap debitur/ 

calon debitur dan menetapkan prioritas pembinaan atas debitur yang 

dikelolanya.  

5) Bertindak sebagai pejabat pemrakarsa/ penganalisa, atau 

perekomendasi untuk setiap permohonan kredit. 

6) Melaksanakan judgement yang mandiri sesuai dengan kewenangannya 

dalam menganalisis/ mengevaluasi dana atau merekomendasi 

permohonan kredit. 

7) Melaporkan kepada Ka. Unit mengenai situasi dan kondisi usaha 

debitur, baik yang masih lancar, maupun memburuk serta memberikan 

usul, saran pemecahan penanggulangannya dan melaksanakan RTL 

yang sudah diputus Ka Unit. 

8) Menyampaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kredit kepada 

atasannya. 

9) Memasukkan review dokumen atas kredit yang bermasalah kepada 

Ka. Unit dan menindak lanjuti disposisi Ka. Unit terhadap dokumen 

yang sudah di review oleh Ka. Unit dan Deskman. 

c. Deskman / Customer Service BRI Unit 

1) Memahami dan mentaati UU RI No. 10 tahun  1998 tentang 

perbankan sebagai perubahan UU RI No. 7 tahun 1992, KUP BRI, 

PKK-BM, Surat Edaran (SE), Surat Keputusan (SK) dan ketentuan 

lainnya yang berkaitan dengan perkreditan. 
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2) Menatausahakan register-register yang berkaitan dengan pemberian 

kredit. 

3) Menatausahakan register pemberantasan tunggakan. 

4) Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon 

nasabah pinjaman sebaik-baiknya. 

5) Meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen kredit. 

6) Mengelola penyimpanan berkas-berkas pinjaman dan melakukan 

review dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

7) Mengerjakan semua laporan BRI yang berkaitan dengan kredit. 

8) Memberikan penjelasan kepada calon debitur mengenai hak dan 

kewajibannya. 

9) Bertanggungjawab mengenai kelancaran dan kebenaran administrasi 

kredit kepada Ka.Unit. 

d. Teller BRI Unit 

1) Memahami dan mentaati UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan 

sebagai perubahan UU RI No. 7 tahun 1992, KUP BRI, PPK-BM, 

Surat Edaran (SE), Surat Keputusan (SK) dan ketentuan lainnya yang 

berkaitan dengan perkreditan. 

2) Bersama-sama Ka. Unit menyelenggarakan pengurusan kas BRI Unit, 

Pos Pelayanan Desa (PPD), dan Pos Khusus (PK). 

3) Membayar kepada nasabah yang berhak setelah ada fiat bayar dari 

yang berwenang dan telah dicatat dalam transaksi teller. 
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4) Menerima uang setoran dari nasbah dan mencatatnya dalam transaksi 

teller (bagi BRI unit manual), atau menvalidasi dalam PC (bagi BRI 

unit yang sudah memakai komputer). 

5) Memberikan persetujuan pembayaran atas pengambilan simpanan 

sebatas kewenangan yang dimilikinya. 

6) Menyetorkan setiap ada kelebihan kas pada hari akhir kas induk 

dengan menggunakan tanda setoran dan mengisinya. 

7) Membuat rekap mutasi bunga pinjaman (RMBP) yang angka-

angkanya diambil dari bukti kas setoran pinjaman (bagi BRI Unit 

manual). 

8) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan kepada unit, sepanjang 

tidak bertentangan dengan jasa pengawasan internal. 

9) Bertanggungjawab mengenai kelancaran transaksi dari ansabah 

kepada Ka. Unit. 

 

4.16 Siklus Kredit 

A. Prosedur Pengajuan kredit 

1. Nasabah datang  dan mengisi formulir pendaftaran dari deskman dan 

melampirkan foto kopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat 

Nikah, jaminan serta surat keterangan usaha dari kelurahan (Asli) dan 

dimasukkan dalam satu map pink (disediakan oleh PT BRI Unit 

Dinoyo). Nasabah keluar bank. 
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2. Selanjutnya map tersebut diberikan ke Ka.Unit untuk didisposisi ke 

mantri-mantri. 

3. Mantri menerima map tersebut dari ka. unit dan melakukan register 

untuk diberikan pre number. Selanjutnya mantri mengecek SID (BI 

Cheking) untuk mengetahui riwayat kedit dari calon debitur dan 

melampirkannya dalam map tersebut. 

4. Mantri melakukan survey lapangan serta membuat laporan yang berisi 

analisis KUR dari calon debitur  

5. Hasil laporan  tersebut beserta map diberikan ke ka. Unit untuk ditindak 

lanjuti. Jika layak menerima kredit maka kredit tersebut disetujui, jika 

tidak, maka kredit itu tidak disetujui. 

6. Setelah diotorisasi, Selanjutnya map tersebut diserahkan ke deskman 

untuk siap mencairkan kredit usaha rakyat. Deskman meminta KTP asli 

beserta jaminan (asli) untuk dicocokkan dengan data di map tersebut. 

Setelah itu deskman membuat kwitansi rangkap tiga untuk mencairkan 

kredit tersebut. Selanjutnya deskman menanyakan apakah nasabah 

tersebut memiliki tabungan BRI atau tidak 

a. Jika mempunyai tabungan BRI maka kwitansi tersebut langsung 

diserahkan ke nasabah dan bias langsung di cairkan ke teller. 

b. Jika belum mempunyai tabungan BRI maka nasabah mengisi form 

pendaftaran nasabah BRI, selanjutnya menyerahkan buku tabungan 

beserta kwitansi ke nasabah untuk mencairkan kredit tersebut di 

teller. 
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7. Deskman menyerahkan map tersebut beserta jaminan (asli) ke Ka.Unit.  

8. Ka. Unit menerima map tersebut dan mengecek kelengkapan map 

tersebut 

9. Map diarsip di gudang.  

B. Prosedur mengangsur kredit 

1. Nasabah datang dan mengisi form slip setoran (rangkap 2) 

2. Membayar ke teller 

3. Teller melakukan validasi, slip setoran rangkap 2 diarsip teller, 

sedangkan slip setoran asli dibawa nasabah 

4. Nasabah meninggalkan Bank 

C. Prosedur pelunasan kredit 

1. Nasabah datang ke deskman, lalu deskman mengambil map yang ada 

di gudang sesuai dengan register nasabah tersebut lalu menanyakan 

apakah kredit akan diperpanjang atau tidak? 

a. Jika diperpanjang, maka nasabah langsung diarahkan ke mantri dan 

map tersebut diserahkan ke mantri. Selanjutnya ke prosedur 

pemberian kredit seperti diatas.    

b. Jika dihentika, maka jaminan tersebut langsung dikembalikan dan 

membuat laporan serta map tersebut diarsip digudang. Hal ini 

dilakukan karena di lain waktu mungkin nasabah tersebut akan 

melakukan kredit. 
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Gambar 4.2 
Prosedur Pengajuan kredit 
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Gambar 4.3 
Prosedur pencairan kredit 
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Gambar 4.4 
Prosedur mengangsur kredit 
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Gambar 4.5 

Prosedur saat jatuh tempo 
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4.2  Analisis Permasalahan dan Pemecahan Masalah  

 Berikut ini penulis akan menganalisis permasalahan yang terjadi pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo Malang. Analisis yang dilakukan oleh 

penulis menggunakan standar yang disebut COSO (Committee of Sponsoring 

Organization).  Menurut laporan Committee of Sponsoring Organizations 

(COSO) (Boyton & Kell, 2002:379) menyatakan bahwa pengendalian intern 

terdiri dari lima komponen yang saling berhubungan, yaitu Lingkungan 

Pengendalian (Control Environment), Penilaian Resiko (Risk Assesment), 

Prosedur Pengendalian (Control Procedure), Pemantauan (Monitoring), serta 

Informasi dan Komunikasi (Information and Communication).  

 Berikut ini penulis akan menganalisis berdasarkan teori yang ada dengan 

hasil pengamatan dan wawancara pengendalian intern yang ada pada PT Bank 

Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo Malang berdasarkan lima komponen 

pengendalian intern COSO. 

1) Lingkungan Pengendalian 

a. Integritas dan nilai-nilai etika 

Integritas dan nilai Etika merupakan fondasi dari pengendalian yang 

dilakukan oleh manajemen untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya 

tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan PT. Bank Rakyat Indonesia 

Tbk Unit Dinoyo Malang. Terdapat beberapa nilai-nilai etika yang 

ditekankan untuk mendukung terciptanya lingkungan pengendalian pada 

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo Malang antara lain, bersikap 

jujur, memiliki kedisiplinan tinggi. Selain itu, Ka Unit memberi keteladanan 
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dan integritas kepada para karyawannya. Ka Unit juga membantu para 

karyawan yang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya dan memberikan 

solusi jalan keluarnya.    

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas. Komitmen terhadap kompetensi meliputi 

pertimbangan manajemen tentang pendidikan, pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan, serta pelatihan dan pengalaman yang 

dibutuhkan untuk pengembangan kompetensi tersebut. Berikut ini adalah 

hasil kutipan wawancara dengan Bapak Yusuf selaku Ka Unit : ”Untuk 

penerimaan karyawan dilakukan di pusat, pendidikannya juga di pusat,  jadi 

unit hanya menerimanya saja.” Dari penjelasan tersebut proses rekrutment 

karyawan dan pendidikan dilakukan di pusat.  

c. Analisis terhadap struktur organisasi 

Berdasarkan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang 

terkait dengan siklus kredit sudah sangat baik. Selain itu, tidak adanya 

rangkap jabatan. Berdasarkan pemisahan bagian-bagian yang terlibat dalam 

siklus kredit PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo Malang sudah 

baik. Bank ini juga telah memiliki kebijakan yang memadai untuk otorisasi 

dan persetujuan yang berkaikan dengan siklus kredit. Yang berhak untuk 

memberi persetujuan atas kredit hanyalah ka Unit saja. Selain itu jika ada 

karyawan yang tidak masuk, maka tidak boleh ada yang menggantikan 
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kecuali karyawan tersebut tidak masuk dalam jangka waktu lama, maka 

akan dicarikan penggantinya dari unit lain. 

d. Analisis terhadap kebijakan dan praktik tentang Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan kebijakan dan praktik tentang Sumber Daya Manusia sudah 

berjalan dengan baik meskipun BRI Unit ini hanya menerima pegawai dari 

pusat namun pegawai tersebut sudah berkompeten karena pegawai tersebut 

telah dididik dan dilatih sesuai dengan jabatan yang akan dia pegang. Selain 

itu PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo Malang memiliki 

kebijakan rotasi karyawan, maksimal 2 tahun sudah harus dipindah dan juga 

setiap enam bulan sekali ada pegawai teladan. Pegawai teladan ini dinilai 

oleh cabang pada saat monitoring ke unit. Monitoring tersebut dilakukan 

secara mendadak dan tidak tentu kapan akan dilakukan monitoring, minimal 

sebulan sekali. 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat sebuah 

kelemahan terkait dengan komponen lingkungan pengendalian yaitu struktur 

organisasi belum menggambarkan bagian yang ada di PT. Bank Rakyat Indonesia 

Tbk Unit Dinoyo seperti satpam dan penjaga malam. Satpam ini selain bertugas 

menjaga keamanan bank, juga membantu dan mengarahkan nasabah. Penjaga 

malam menjaga kantor dan bertanggungjawab penuh terhadap aset kantor.   
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2) Penilaian Risiko 

Penilaian risiko penting dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi 

adanya kemungkinan buruk yang akan menimbulkan peluang merugikan badan 

usaha. Untuk mengantisipasi munculnya risiko baik yang berasal dari dalam 

maupun luar badan usaha, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo telah 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Untuk mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan karyawan, bank telah 

membuat kebijakan yaitu jika ada pelanggaran terkait dengan keuangan 

seperti mencuri uang langsung dipecat. Jika melakukan kecurangan 

administrasi maka akan ditindak sesuai dengan kesalahannya.  

b. Untuk mengidentifikasi risiko terkait dengan pinjaman KUR, PT Bank 

Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo Malang telah menetapkan aturan yaitu: 

1. Jika sudah dalam jatuh tempo pembayaran angsuran nasabah belum 

membayar, maka pihak bank akan memotong tabungan sesuai dengan 

besarnya angsuran 

2. Jika saldo tabungan tidak mencukupi untuk angsuran, maka akan 

dilakukan penagihan langsung yaitu mendatangi nasabah yang 

bersangkutan. 

Selain itu juga bank memiliki jaminan (asli) dari nasabah, jadi nasabah 

harus berusaha untuk menebusnya.     

b. Pengawasan dilakukan oleh cabang minimal sebulan sekali, dan waktunya 

pun tidak menentu bisa sebulan sekali atau bahkan sampai seminggu sekali, 

dan juga setiap enam bulan sekali diaudit oleh korwil. Pengawasan tersebut 
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dilakukan untuk memeriksa terkait uang, perlengkapan kantor, dokumen-

dokumen dan lain-lain. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti, KUR yang dikucurkan pada 

BRI unit tersebut masih mensyaratkan adanya anggunan atau jaminan dengan 

menyebutnya sebagai nitip jaminan,  padahal untuk Kredit Usaha Rakyat dibawah 

Rp 20.000.000 tidak perlu adanya anggunan. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara dengan bapak Yusak selaku Asisten Mantri KUR ,” KUR antara Rp 

1,5 juta sampai Rp 2 juta rupiah boleh tanpa jaminan, tapi kalu diatas itu ya harus 

ada jaminan mas, kalo gak gitu ya banyak kredit yang macet karena debitur tidak 

punya tanggug jawab.” Pak yusak juga mengungkapkan bahwa,” sebenarnya 

jaminan KUR itu tidak mutlak atau harus ada angguna, namun kebijakan di unit 

ini untuk kredit diatas Rp 2 juta harus ada anggunan (jaminan), kalo di unit lain 

berbeda, mereka bias saja memberi kredit kredit Rp 20 juta tanpa jaminan tapi apa 

berani Ka Unitnya menyetujui kredit itu?”.   

Seharusnya KUR dibawah Rp 20 juta itu tanpa anggunan (jaminan). Mentri 

Perindustrian MS Hidayat menegaskan akses Kredit Usaha Rakyat dengan 

nominal sampai dengan Rp 20.000.000 wajib direalisasi lembaga perbankan, 

meski tanpa anggunan. “ Itu sudah menjadi kebijakan pemerintah untuk 

merealisasikan Kredit Usaha Rakyat tanpa Anggunan jika nominalnya sampai Rp 

20 juta”, kata Hidayat saat membuka Konvensi Nasional Gugus Kendali Mutu 

(GKM) Industri Kecil Menengah (IKM) 2010 

(http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/11/03/144382-

pemerintah-pastikan-kur-tanpa-agunan). Hal senada juga diungkapkan oleh 



93 

 

 

 

Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan berjanji akan menegur oknum 

perbankan yangmeminta anggunan (jaminan) kepada debitur KUR yang 

meminjam dibawah Rp 20 juta, direksi bank bersangkutan akan langsung ditegur. 

(http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=10993). 

Mungkin ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko terjadinya 

kredit macet. Bank sebagai penyalur kredit juga melakukan tindakan pencegahan 

sehingga dapat menekan terjadinya kredit macet sehingga NPL menjadi rendah, 

sesuai dengan regulasi dari Bank Indonesia yaitu NPL harus dibawah 5%. 

Mungkin ada cara lain yang dapat diterapkan bank seperti mengintensifkan 

pembinaan nasabah, selain itu bank harus selektif dalam memilih debitur selingga 

dapat mengurangi kredit macet.  

 

3. Prosedur Pengendalian 

a. Pemisahan tugas 

Pemisahan tugas telah dijalankan dengan baik sehingga tidak ada 

perangkapan jabatan yang memungkinkan individu melakukan kecurangan. 

Selain itu jika ada pegawai yang tidak masuk kerja, maka tidak boleh ada 

yang menggantikan kecuali pegawai tersebut tidak masuk dalam jangka 

waktu lama, maka akan dicarikan penggantinya dari unit lain. 

b. Pengendalian peralatan 

Adanya proses back up data-data bank seperti data nasabah, kredit, tabungan 

dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak yusak, “ 

ya pasti ada back up mas, di pusat dan di unit.” 
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c. Pengendalian akses 

Setiap karyawan mempunyai password untuk mengakses data-data pada 

software BRI. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Yusak, 

”tiap pegawai punya password, jadi tiap pegawai harus dapat 

mempertanggungjawabnya, jika disalagunakan bisa langsung dipecat mas.” 

BRI unit ini juga menerapkan pengendalian akses gudang, yaitu hanya 

Deskman dan Ka.unit saja yang boleh masuk gudang penyimpanan data 

nasabah. Namun untuk kunci brankas uang itu dipegang oleh Ka. Unit dan 

teller. Meskipun adanya laporan keluar masuknya kas dari brankas namun 

tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan. Bisa saja ka unit 

memakai sebentar uang yang di brankas untuk keperluan pribadi tanpa 

memberikan laporan terlebih dahulu, begitu pula sebaliknya, teller dapat 

saja memakai uang tersebut. Sebaiknya kunci brankas dipegang oleh satu 

orang saja, sehingga orang tersebut bertanggug jawab penuh terhadap 

brankas, selain itu dapat meminimalkan terjadinya tindak kecurangan yang 

dilakukan pegawai. Sewaktu-waktu Kepala unit juga bisa ikut menghitung 

uang di brankas dan membandingkan dengan laporan yang ada.     

d. Review atas kinerja 

Bank BRI telah menjalankan penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan 

pada saat monitoring oleh cabang. Dari hasil monitoring selama enam 

bulan, maka tiap enam bulan sekali dipilih karyawan teladan dan akan 

mendapat reward. 
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 Secara umum aktivitas pengendalian pada BRI unit tersebut telah berjalan 

dengan baik sehingga meminimalkan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh 

pegawai. Namun ada beberapa yang harus diperbaiki yaitu akses brankas 

sebaiknya satu orang atau satu bagian saja, sehingga orang atau bagian tersebut 

bertanggungjawab penuh terhadap brankas, dan juga dapat meminimalkan 

terjadinya tindak kecurangan. 

 

4. Informasi dan Komunikasi  

 Berdasarkan teknologi informasi yang dipakai dalam kegiatan operasional 

Bank, dan menurut hasil pengamatan, BRi unit ini telah memakai software khusus 

dan terintegrasi dengan BRI pusat. Informasi yang dihasilkan juga cepat, hal ini 

sesuai dengan wawancara ka.unit pak Yusuf, ” yah software yang dipakai ini 

menghasilkan neraca, lap keuangan, dan lain lain, jadi tiap akhir operasional bank 

bisa langsung di print neracanya.”  Software ini juga menghasilkan informasi 

tentang nasabah yang telat bayar, yang nunggak serta dapat mengetahu NPL.  

  Secara umum proses komunikasi dan informasi pada BRI unit ini telah 

berjalan denagn baik, namun pada saat nasabah menunggak pembayaran 

angsuran, software tersebut tidak langsung otomatis mengurangi tabungan 

nasabah, jadi mantri harus melakukannya secara manual di BRI.net dan memakan 

waktu yang cukup lama sehingga tidak efisien waktu padahal mantri telah ditarget 

nasabah dan jumlah kredit.  
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5. Pemantauan 

Proses pemantauan adalah suatu proses menilai kualitas pelaksanaan 

pengendalian internal yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit 

Dinoyo. Untuk kegiatan pemantauan telah dilaksanakan dengan baik oleh cabang. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Yusuf selaku Ka Unit. 

Berikut kutipan wawancaranya : ” pemerikasaan oleh cabang dilakukan minimal 

sebulan sekali mas, semuanya diperiksa, mulai dokumen, uang, peralatan. 

Pemeriksaan itu juga dilakukan mendadak, jadi kami harus selalu siap mas”. 

Pendapat senada juga diungkapkan Bapak Yusak selaku Asisten mantri. Berikut 

kutipan hasil wawancara dengan Bapak Yusak : ” pengawas dari cabang tidak 

tentu kapan datangnya bisa sebulan sekali, bahkan sempat seminggu sekali, kami 

harus selalu siap. pemeriksaan meliputi dokumen, uang, dan kami juga ditanya-

tanya terkait dengan pekerjaan”.  

Jadi jika ditinjau berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui 

pemantauan yang telah diterapkan cabang terhadap Unit Dinoyo meliputi: 

a. Pengawas dari cabang melakukan pemantauan secara mendadak tanpa 

adanya pemberitahuan, minimal sebulan sekali. 

b. Setiap tahun, cabang menetapkan target untuk setiap unit, jika dapat 

mencapai target bahkan melebihi target maka akan dapat bonus, jika tidak 

maka tidak dapat apa-apa. 

 

 



97 

 

 

 

c. Setiap enam bulan sekali ada karyawan teladan. Hal ini berdasarkan dari 

pemantauan yang dilakukan cabang selama enam bulan. 

d. Pengawas telah menjalankan tugas dengan baik, meliputi pemeriksaan 

dokumen, peralatan kantor, uang dan lain-lain. 

Secara umum pengawasan yang dijalankan pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

Tbk Unit Dinoyo ini telah berjalan dengan baik. Pengawasan dilakukan oleh 

cabang minimal sebulan sekali dan korwill setiap enam bulan sekali. Pengawasan 

yang dilakukan cabang sering mendadak sehingga menuntut karyawan pada unit 

tersebut harus selalusiap. Selain itu tingkat pelanggaran dan kecurangan relatif 

rendah. 

Secara umum pengendalian internal yang diterapkan Bank Rakyat Indonesia 

sudah baik. Bank BRI unit ini telah melakukan tindakan kontrol preventif, detektif 

dan korektif  antara lain: 

1. Preventif 

Selektif dalam memilih debitur dengan melihat riwayat debitur, usaha sesuai 

dengan asas 5C, selain itu hanya kepala unit yang berhak mengotorisasi kredit, 

adanya kontrol fisik yang dilakukan cabang secara mendadak. 

2. Detektif 

Adanya monitoring yang dilakukan oleh cabang secara mendadak, sehingga 

dapat menilai bagaimana pengendalian internal yang telah diterapkan.   

3. korektif    

jika nasabah terlambat membayar maka mantra melakukan pembinaan 

nasabah, yaitu dengan mendatangi langsung nasabah. 



98 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.   Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem pengendalian 

internal pada siklus kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo Malang 

yang meliputi sistem dan prosedur pemberian dan pelunasan kredit, penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Lingkungan Pengendalian 

a. Integritas dan nilai-nilai etika 

Kepala Unit dalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu memberi 

keteladanan dan integritas kepada para karyawan. Terdapat beberapa nilai 

etika yang ditekankan untuk mendukung terciptanya lingkungan 

pengendalian antara lain bersikap jujur dan memiliki kedisiplinan tinggi. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Komitmen terhadap kompetensi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk unit 

Dinoyo Malang ditujukan dengan adanya prosedur dan kebijakan tentang 

rekruitmen karyawan yang meliputi pendidikan, pengetahuan dan  

keterampilan yang diperlukan.  

c. Analisis terhadap struktur organisasi 

Struktur organisasi yang dimiliki PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit 

Dinoyo Malang telah jelas dalam pembagian wewenang dan tanggung 

jawab,namun terdapat bagian yang belum tercantum dalam struktur 



99 

 

 

 

organisasi tetapi dalam operasionalnya bagian ini berada dalam badan 

usaha yaitu satpam dan penjaga malam. Selain itu tidak adanya 

perangkapan jabatan.  

d. Analisis terhadap kebijakan dan praktik tentang Sumber Daya Manusia 

BRI ini telah melakukan praktik yang sehat dalam kebijakan perolehan 

SDM yang meliputi rekruitmen dan seleksi selanjutnya pendidikan sesuai 

dengan jabatan yang dipegang. Adanya kebijakan rotasi karyawan dan 

setiap enam bulan sekali ada pegawai teladan. 

2. Penilaian Resiko 

c. Untuk mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan karyawan, bank telah 

membuat kebijakan yaitu jika ada pelanggaran terkait dengan keuangan 

seperti mencuri uang langsung dipecat. Jika melakukan kecurangan 

administrasi maka akan ditindak sesuai dengan kesalahannya.  

d. Untuk mengidentifikasi risiko terkait dengan pinjaman KUR, PT Bank 

Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo Malang telah menetapkan aturan yaitu: 

� Jika sudah dalam jatuh tempo pembayaran angsuran nasabah belum 

membayar, maka pihak bank akan memotong tabungan sesuai dengan 

besarnya angsuran 

� Jika saldo tabungan tidak mencukupi untuk angsuran, maka akan 

dilakukan penagihan langsung yaitu mendatangi nasabah yang 

bersangkutan. 

Selain itu juga bank memiliki jaminan (asli) dari nasabah, jadi nasabah 

harus berusaha untuk menebusnya.  
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e. BRI unit ini dalam menyalurkan KUR dibawah Rp 20.000.000 masih 

menetapkan adanya Anggunan (jaminan) padahal pemerintah melalui 

kementrian Koperasi dan UKM serta Kementrian Perindustrian 

menegaskan bahwa KUR dibawah RP 20.000.000 tidak perlu anggunan 

(jaminan). 

f. Pengawasan dilakukan oleh cabang minimal sebulan sekali, dan waktunya 

pun tidak menentu bisa sebulan sekali atau bahkan sampai seminggu 

sekali, dan juga setiap enam bulan sekali diaudit oleh korwil. Pengawasan 

tersebut dilakukan untuk memeriksa terkait uang, perlengkapan kantor, 

dokumen-dokumen dan lain-lain 

3. Prosedur Pengendalian 

a. Pemisahan tugas 

Pemisahan tugas telah dijalankan dengan baik sehingga tidak ada 

perangkapan jabatan yang memungkinkan individu melakukan 

kecurangan. Selain itu jika ada pegawai yang tidak masuk kerja, maka 

tidak boleh ada yang menggantikan kecuali pegawai tersebut tidak masuk 

dalam jangka waktu lama, maka akan dicarikan penggantinya dari unit 

lain. 

b. Pengendalian peralatan 

Adanya proses back up data-data bank seperti data nasabah, kredit, 

tabungan dan lain-lain.  
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c. Pengendalian akses 

Setiap karyawan mempunyai password untuk mengakses data-data pada 

software BRI. BRI unit ini juga menerapkan pengendalian akses gudang, 

yaitu hanya Deskman dan Ka.unit saja yang boleh masuk gudang 

penyimpanan data nasabah. Ka. Unitdan teller yang memegang kunci 

brankas. 

d. Review atas kinerja 

Bank BRI telah menjalankan penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan 

pada saat monitoring oleh cabang. Dari hasil monitoring selama enam 

bulan, maka tiap enam bulan sekali dipilih karyawan teladan dan akan 

mendapat reward. Selain itu jika dadat mencapai target yang diberikan 

maka karyawan akan mendapat bonus. 

4. Informasi dan Komunikasi 

BRI unit ini telah memakai software khusus dan terintegrasi dengan BRI 

pusat. Informasi yang dihasilkan juga cepat, Software menghasilkan 

informasi tentang Laporan keuangan, neraca, nasabah yang telat bayar, yang 

nunggak serta dapat mengetahu NPL.  

5. Monitoring (pemantauan) 

a. Pengawas dari cabang melakukan pemantauan secara mendadak tanpa 

adanya pemberitahuan, minimal sebulan sekali. 

b. Setiap tahun, cabang menetapkan target untuk setiap unit, jika dapat 

mencapai target bahkan melebihi target maka akan dapat bonus, jika tidak 

maka tidak dapat apa-apa. 
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c. Setiap enam bulan sekali ada karyawan teladan. Hal ini berdasarkan dari 

pemantauan yang dilakukan cabang selama enam bulan. 

d. Pengawas telah menjalankan tugas dengan baik, meliputi pemeriksaan 

dokumen, peralatan kantor, uang dan lain-lain. 

 

5.2   Saran  

 Berdasarkan kelemahan-kelemahan di atas, maka peneliti menuliskan 

beberapa usulan perbaikan terkait dengan pengendalian internal. Usulan-usulan 

tersebut antara lain : 

1. Struktur Organisasi 

Dalam bagan struktur organisasi dicantumkan bagian satpam dan penjaga 

malam sehingga struktur organisasi menjadi jelas dan bisa menjadi sumber 

informasi tentang tanggung jawab dan posisi masing-masing bagian. 

Berikut struktur organisasi usulan: 

 

 

 

Gambar 5.1 Struktur Organisasi usulan PT. BRI (Persero) Unit Dinoyo 

Malang 

2. Penilaian Resiko 

Untuk penyaluran KUR dibawah Rp 20.000.000 tidak perlu adanya anggunan 

sesuai dengan kebijakan pemerintah sehingga pengusaha kecil dapat dengan 

mudah mengakses kredit dibawah Rp 20.000.000 tanpa anggunan (jaminan). 

Ka Unit 

Mantri Deskman Teller Keamanan 
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Selain itu Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko Kredit Usaha 

Rakyat sebesar 70% dan sisanya ditanggung Bank penyelenggara. Untuk menekan 

kreditmacet, bank harus selektif dalam memilih debitur, selain itu dapat pula 

mengintensifkan pembinaan nasabah.  

3. Prosedur Pengendalian 

Kunci brankas dipegang oleh satu orang saja, sehingga orang tersebut 

bertanggug jawab penuh terhadap brankas dan dapat meminimalkan terjadinya 

tindak kecurangan yang dilakukan pegawai. Sewaktu-waktu Kepala unit juga bisa 

ikut menghitung uang di brankas dan membandingkan dengan laporan yang ada. 

 

5.3   Keterbatasan  

 Setiap penelitian tentunya tidak terlepas keterbatasan, begitupun dengan 

penelitian yang dilakukan penulis. Keterbatasan yang dihadapi adalah 

keterbatasan jumlah narasumber dan waktu penelitian yang singkat. Keterbatasan 

tersebut menyebabkan penulis tidak dapat menulis secara terperinci prosedur-

prosedur yang berhubungan dengan pemberian dan pengembalian kredit. 

 Secara umum penerapan pengendalian intern yang ada di PT Bank Rakyat 

Indonesia Tbk Unit Dinoyo Malang telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat 

dari rendahnya tingkat pelanggaran terkait peraturan yang berlaku. Namun 

perbaikan-perbaikan tetap harus dilakukan agar tujuan bank dapat tercapai. 
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Drs. Syaefullah, SE. MM.,Ak 

 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang dicanangkan pemerintah 
namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank yang bertujuan untuk 
mempercepat pengembangan sektor rill dan pemberdayaan UMKM, untuk 
meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi, dan untuk 
penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Salah satu bank 
penyalur KUR adalah BRI. KUR juga mempunyai resiko yaitu resiko kredit 
macet. Untuk menghindari adanya kredit macet maka diperlukan suatu sistem dan 
prosedur yang baik dalam pemberian kredit hingga pengembalian kredit. 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami, dan menganalisis pengendalian internal 
atas pemberian dan pengembalian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit 
Dinoyo Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian 
ini lebih menggambarkan mengenai situasi serta keadaan yang terjadi pada BRI 
unit Dinoyo Malang yang diperoleh melalui wawancara, pengumpulan dokumen, 
dan pengamatan. Gambaran ini kemudian dievaluasi dan dianalisis berdasarkan 
COSO (Committee of Sponsoring Organization) yang terdiri dari lima komponen 
pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, 
prosedur pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring (pemantauan) 
kemudian diberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang muncul. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Sistem 
pengendalian internal dalam hal pemberian dan pengembalian kredit yang ada di 
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo Malang sudah baik. akan tetapi 
masih memliki beberapa kekurangan dalam struktur organisasi dan kebijakan 
bank unit tersebut.  
 
  
 
 
Kata kunci  : pemberian Kredit , pengembalian kredit,  sistem pengendalian 

internal, Kredit Usaha Rakyat   
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INTERNAL CONTROL SYSTEM TO THE CREDIT CYCLE 

CASE STUDY AT PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo Malang 

 

 By 
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0710233051 

 

Supervisor: 
Drs. Syaefullah, SE. MM.,Ak 

 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) is a program launched by the government but the 
source of funds come entirely from the bank fund that aims to accelerate the 
development of real sector and the empowerment of SMEs, to improve access to 
financing to SMEs and Cooperatives, and for reducing poverty and expanding 
employment opportunities. One of the participating banks are KUR BRI. KUR 
also have a risk of bad credit risks. To avoid the credit crunch, we need a good 
systems and procedures in granting loans to credit repayment. This study aims to 
understand, and analyze the internal control over granting and repayment of credit 
at PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Dinoyo Malang. This research is 
descriptive research, where research is more describing the situations and 
circumstances that occurred in Malang Dinoyo BRI obtained through interviews, 
gathering documents, and observation. The picture is then evaluated and analyzed 
based on the COSO (Committee of Sponsoring Organization) which consists of 
five components of internal control including the control environment, risk 
assessment, control procedures, information and communication, monitoring 
(monitoring) and then given an alternative solution to the problems that arise. 
Based on the results obtained the following conclusion: The system of internal 
control in terms of granting and repayment of existing loans in PT Bank Rakyat 
Indonesia Tbk Unit Dinoyo Malang is good. but still possess a few shortcomings 
in the organizational structure and policies of the bank unit. 
 
Key words: provision of credit, credit refund, internal control systems, 
Kredit Usaha Rakyat 



 

 

 

LAMPIRAN 3 

ANALISA KERAGAAN USAHA BRI UNIT DINOYO 

              Rp.000 
 Des ‘09 Target 

2010 
Jan Feb Mar  Apr  Mei Jun Jul Agt Sep Okt  Nov Des 

Laba BRI Unit                
Realisasi Anggaran 2,004,913  176,587 344,316 524,291 753,149 877,343 1,145,168 1,402,638 1,689,549 1,790,242 2,150,298 2,416,517 2,618,665 
Anggaran      Udes  2,185,355 182,113 364,226 546,339 728,452 910,565 1,092,678 1,274,790 1,456,903 1,639,016 1,821,129 2,003,242 2,185,355 

% tingkat 
Pencapaian 

  -5,526 -19,910 -22,048 24,697 -33,222 52,491 127,864 232,646 151,226 329,169 413,275 433,310 

Delta tahun lalu   8.08% 15.76% 23.99% 34,46% 40.15% 52.40% 64.18% 77.31% 81.92% 98.40% 110.58% 119.83% 
Kupedes               

Realisasi Anggaran 13,001,687  - - - 14,571,415 15,367,733 16,073,466 16,762,119 17,072,821 17,263,139 17,746,155 18,256,360 18,954,353 
Anggaran      Udes  17,051,687 13,339,187 13,676,687 14,014,187 14,351,687 14,689,187 15,026,687 15,364,187 15,701,687 16,039,187 16,376,687 16,714,187 17,051,687 

% tingkat 
Pencapaian 

  - - - 219,728 678,546 1,046,779 1,397,932 1,371,134 1,223,952 1,369,468 1,542,173 1,902,666 

Delta tahun lalu   - - - 38.76% 58.42% 75.85% 92.85% 100,52% 105.22% 117.15% 129.75% 146,98% 
NPL (Rp)               

Realisasi Anggaran 345,531  - - - 236,266 190,405 78,206 154,519 133,236 103,747 94,195 77,563 154,805 
Anggaran      Udes  341,034 345,156 344,782 344,407 344,032 343,657 343,283 342,908 342,533 342,158 341,784 341,409 341,034 

% tingkat 
Pencapaian 

  - - - 107,766 153,253 265,077 188,389 209,297 238,411 247,589 263,846 186,229 

Delta tahun lalu   - - - 144.34% 179.11% 436.07% 220.71% 255.96% 328.72% 362.05% 439.69% 220.54% 

Simpanan               
Realisasi Anggaran 27,594,245  27,674,557 28,019,386 29,678,358 29,559,243 29,415,993 29,695,131 30,722,057 30,074,949 31,269,036 30,859,398 31,170,926 33,036,665 
Anggaran      Udes  30,094,245 27,802,578 28,010,912 28,219,245 28,427,578 28,635,912 28,844,245 29,052,578 29,260,912 29,469,245 29,677,578 29,885,912 30,094,245 

% tingkat 
Pencapaian 

  -128.021 8.474 1,459,113 1,131,665 780,081 850,886 1,669,479 814,037 1,799,791 1,181,820 1,285,014 109.78% 

Delta tahun lalu   3.21% 17.01% 83.36% 78.60% 72.87% 84.04% 125.11% 99.23% 146.99% 130.61% 143.07% 217.70% 
               
               
               
               
               
               
               
               



 

 

 

               
Debitur                

Realisasi Anggaran 1,289  1,247  1,242 1,250 1,278 1,326 1,394 1,416 1,419 1,412 1,420 1,453 1,532 
Anggaran      Udes  1,457 1,303 1,317 1,331 1,345 1,359 1,373 1,387 1,401 1,415 1,429 1,443 1,457 

% tingkat 
Pencapaian 

  -56 -75 -61 -67 -33 21 29 18 -3 -9 10 75 

Delta tahun lalu   85.59% 85.24% 85.79% 87.71% 91.01% 95.68% 97.19% 97.39% 96.91% 97.46 99.73% 105.15% 
NPL(%)                

Realisasi Anggaran 2.66  - - - 1.24 1.24 0.49 0.92 0.78 0.60 0.53 0.42 0.82 
Anggaran      Udes  2.00 2.61 2.55 2.50 2.44 2.39 2.33 2.28 2.22 2.17 2.11 2.06 2.00 

% tingkat 
Pencapaian 

  - - - 1.20 1.15 1.84 1.35 1.44 1.56 1.58 1.03 1.18 

Delta tahun lalu   - - - 161.42% 161.42% 411.05% 216.96% 256.28% 332.79% 376.80% 470.75% 251.61% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

ANALISA KERAGAAN ASISTEN MANTRI KUR 

              Rp.000 
 Des ‘09 Target 

2010 
Jan Feb Mar  Apr  Mei Jun Jul Agt Sep Okt  Nov Des 

Kupedes               
Realisasi Anggaran 529,123  448,593 394,517 381,984 485,625 727,691 984,794 1,023,134 1,092,055 1,091,572 1,245,837 1,278,039 1,700,530 
Anggaran      Udes  1,015,123 569,623 610,123 650,623 691,123 731,623 772,123 812,623 853,123 893,623 934,123 974,623 1,015,123 

% tingkat 
Pencapaian 

  -121,030 -215,606 -268,639 -205,498 -3,932 176,671 210,511 238,932 197,949 311,714 303,416 658,407 

Delta tahun lalu   -16.57% -27.70% -30.28% -8.95% 40.86% 86.35% 101.65% 115.83% 115.73% 147.47% 154.10% 241.03% 
NPL (Rp)               

Realisasi Anggaran 56,975  44,566 40,063 22,602 20,059 15,229 16,248 29,444 32,737 24,765 12,723 17,726 21,337 
Anggaran      Udes  40,924 55,637 54,300 52,962 51,625 50,287 48,950 47,612 46,247 44,937 43,599 42,262 40,924 

% tingkat 
Pencapaian 

  11,071 14,237 30,360 31,566 35,058 32,702 18,168 13,537 20,172 30,876 24,536 19,587 

Delta tahun lalu   91.83% 102.15% 181.06% 204.02% 268.72% 251.87% 138.99% 125.01% 165.25% 321.65% 230.87% 198.07% 
Debitur                

Realisasi Anggaran 373  334 306 275 288 339 402 415 432 431 446 480 551 
Anggaran      Udes  577 390 407 424 441 458 475 492 509 526 543 560 577 

% tingkat 
Pencapaian 

  -56 -101 -149 -153 -119 -73 -77 -77 -95 -97 -80 -26 

Delta tahun lalu   57.89% 53.03% 47.66% 49.91% 58.75% 69.67% 71.92% 74.87% 74.70% 77.30% 83.19% 95.49% 

NPL (%)               
Realisasi Anggaran 10,77  9.93 10.15 5.92 4.13 2.09 1.71 2.88 3.00 2.27 1.02 1.25 1.25 
Anggaran      Udes  2.00 10.04 9.31 8.58 7.85 7.12 6.39 5.65 4.92 4.19 3.46 2.73 2.00 

% tingkat 
Pencapaian 

  0.11 -0.84 2.66 3.72 5.03 4.68 2.77 1.92 1.92 2.44 1.48 0.75 

Delta tahun lalu   20.14% 19.70% 33.78% 48.43% 95.69% 116.96& 69.44% 66.67% 88.11% 196.08% 160.00% 218.47% 
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Lampiran 1 
 

Form Pendaftaran Kredit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

 

Lampiran 2 
 

Slip Setoran 
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