
7 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya mengenai prosedur pemberian kredit modal kerja  

oleh bank ditulis oleh Nurul Wardhani (2010) dengan judul penelitian 

“Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat 

Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong”. Penelitian tersebut bertujuan 

untuk mendeskripsikan prosedur pemberian KUR pada Bank Rakyat Indonesia 

Unit Kuwarasan Cabang Gombong dan permasalahan hukum yang timbul dalam 

pelaksanaan pemberian KUR. Hasil penelitian yang didapat oleh peneliti 

menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian KUR melalui beberapa tahapan, 

yaitu tahapan permohonan, pemeriksaan atau analis kredit, pemberian putusan, 

dan pencairan kredit. Permasalahan yang timbul atas pemberian KUR adalah 

adanya kredit bermasalah serta ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara 

pihak debitur dengan kreditur. Upaya yang dilakukan oleh pihak bank adalah 

penagihan secara terus menerus kepada debitur serta memperketat analisis kredit. 

Penelitian lain mengenai kredit produktif ditulis oleh Prima Ayu 

Nugrahani (2012) dengan judul penelitian “Evaluasi Sistem dan Prosedur 

Pemberian Kredit Modal Kerja dalam Rangka Meningkatkan Pengendalian 

Internal (Studi pada PT Bank Jatim Cabang Kediri)”. Hasil penelitiannya 

menerangkan bahwa penerapan sistem pemberian kredit modal kerja pada PT 

Bank Jatim Cabang Kediri telah cukup mencerminkan adanya pengendalian intern 

yang cukup baik, namun juga ditemukan beberapa kelemahan, yakni peran 

Account Officer yang sangat dominan dalam menganalisis kredit, tidak adanya 
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pemisahan fungsi yang jelas, serta kurangnya pengendalian intern kredit dan 

pengawasan dari Auditor Intern. 

Penelitian mengenai kredit produktif juga telah dilakukan oleh Annisa 

Handayani (2012) dengan judul penelitian “Sistem Pengendalian Internal dalam 

Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah pada PT 

Bank Negara Indonesia, Tbk. (BNI) Kanwil Surabaya”. Penelitian tersebut 

membahas tentang sistem pengendalian internal dalam kaitannya dengan 

pemberian kredit produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 

pengendalian internal yang diterapkan dalam proses pemberian kredit telah 

memenuhi sebagian besar dari unsur-unsur pengendalian internal, seperti 

pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta adanya persyaratan tertentu untuk 

menjamin keamanan atas kredit usaha rakyat yang diberikan. Kesesuaian sistem 

pengendalian internal yang diterapkan dengan teori-teori yang ada telah 

mendorong tercapainya pemberian kredit yang efektif. 

Penelitian serupa dilakukan oleh Johanes Pungky Dwi Harianto (2012) 

dengan judul penelitian “Pengelolaan dan Pembinaan yang Berkesinambungan 

pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Skala Mikro dalam Mencegah Kenaikan Non 

Performing Loan (NPL) KUR di BRI Malang Martadinata”. Hasil penelitiannya 

menerangkan bahwa pengelolaan dalam penyaluran KUR mikro pada BRI 

Malang Martadinata, yang meliputi persiapan, penarikan data, realisasi, dan 

pembayaran angsuran serta pembinaan yang berkesinambungan, dapat 

meminimalisir prosentase NPL KUR mikro. 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Sistem dan Prosedur 

2.2.1.1. Definisi Sistem dan Prosedur 

Pada umumnya sistem berarti serangkaian unsur yang membentuk 

kesatuan untuk bekerja sama. Diana dan Setiawati (2011:3) menjelaskan “suatu 

sistem pasti tersusun dari sub-sub sistem yang lebih kecil yang juga saling 

tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan”. Mulyadi (2008:2) 

menjelaskan mengenai sistem, suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok 

unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama 

untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi ini dapat dirinci lebih lanjut 

pengertian umum mengenai sistem sebagai berikut: 

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. 

2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang 

bersangkutan. 

3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. 

4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. 

Dalam suatu sistem selalu ada pendukung lain berupa prosedur. Prosedur 

ini berupa sub-sistem yang menghasilkan formulir. Mulyadi (2008:5) menjelaskan 

perbedaan pengertian yang membedakan sistem dan prosedur, yakni sistem adalah 

suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk 

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan prosedur suatu urutan 

kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen 

atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 

perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 
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Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai 

pengertian umum sistem dan prosedur. Sistem adalah jaringan untuk pelaksanaan 

prosedur, sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan di mana 

penanganannya seragam dan dilaksananakan secara berulang-ulang. 

2.2.1.2. Sistem Akuntansi 

Kegiatan operasional perbankan tidak lepas dari sistem akuntansi.  Dalam 

sebuah sistem akuntansi terdapat sistem pengolahan informasi akuntansi, sejak 

data direkam dalam dokumen melalui berbagai sistem pembagian kekuasaan 

dalam organisasi perusahaan, data keuangan diproses dalam berbagai catatan 

akuntansi, sampai dengan informasi disajikan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 

2001:v). Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang 

dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan 

(Mulyadi, 2001:3). Sistem akuntansi akan menghasilkan data yang dapat diakses 

oleh manajemen atau pemakai data lain, 

2.2.2. Perbankan 

2.2.2.1. Definisi Perbankan 

Kata bank sudah bukan lagi merupakan barang asing lagi bagi masyarakat, 

terutama bagi masyarakat yang hidup di perkotaan. Dengan hanya mendengar kata 

bank, masyarakat selalu mengaitkannya dengan uang dan saving. Hal ini bukan 

merupakan sesuatu yang salah, karena bank memang merupakan lembaga 

keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. 

Terdapat berbagai sudut pandang mengenai pengertian bank. Kasmir 

(2012:12) memberikan arti sederhana mengenai bank, yakni “lembaga keuangan 
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yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa 

bank lainnya”. Sedangkan pengertian lembaga keuangan menurut Kasmir (et al) 

adalah “setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya 

baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya 

menghimpun dan menyalurkan dana”. Kemudian pengertian bank menurut 

Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 yang ditulis 

oleh Supramono (2009:45) tentang perbankan yang mengubah kedudukan bank 

dari lembaga keuangan menjadi badan usaha, yakni “badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

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

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

2.2.2.2. Jenis-jenis Bank 

Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang-Undang 

Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Di dalam Undang-Undang Perbankan 

No. 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya Undang-Undang Perbankan No. 14 

Tahun 1967, terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan. Kasmir (2012:22) 

menjelaskan mengenai perbedaan jenis perbankan tersebut jika ditinjau dari 

beberapa segi, antara lain: 

1. Dari segi fungsi terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat. 

2. Dari segi kepemilikannya terdiri atas bank milik pemerintah, bank 

milik swasta nasional, dan bank milik asing. 

3. Dari segi status terdiri atas bank devisa dan bank non devisa. 
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4. Dari segi cara menentukan harga terdiri atas bank yang berdasarkan 

prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. 

2.2.2.3. Fungsi Bank 

Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu: menghimpun dana, 

menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2012:13). 

Kegiatan-kegiatan inilah yang kemudian menjadikan bank mengambil peran yang 

sangat penting di masyarakat, tidak hanya sebagai tempat untuk menyimpan uang, 

namun juga sebagai sumber dana usaha masyarakat dan tempat untuk melakukan 

transaksi perbankan. 

2.2.3. Kredit 

2.2.3.1. Definisi Kredit 

Widiyono (2009:2) menjelaskan dengan singkat “kredit adalah 

kepercayaan (trust)”. Sedangkan Kasmir (2012:82) menjelaskan adanya 

perbedaan pengertian antara bank konvensional dan bank syariah yang memiliki 

istilah yang berbeda untuk pinjaman, bank konvensional menggunakan istilah 

kredit, sedangkan bank syariah menggunakan istilah pembiayaan. Penjelaskan 

mengenai pengertian dari kedua hal tersebut berdasarkan Undang-Undang 

Perbankan No. 10 Tahun 1998, yakni pengertian kredit adalah penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. Pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
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mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil. 

Supramono (2009:152) memberikan menjelaskan bahwa kata kredit 

berasal dari bahasa Romawi, yaitu credere yang berarti percaya. Apabila hal 

tersebut dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank 

selaku kreditur percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah 

(debitur), karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas 

pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. 

2.2.3.2. Manajemen Perkreditan 

Dalam memberikan kredit, tidak hanya sistem dan prosedur pemberiannya 

saja yang diperhatikan, namun juga manajemen perkreditannya. Definisi menurut 

Kasmir (2012:81) manajemen perkreditan adalah bagaimana mengelola 

pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit 

tersebut lunas. Pengertian yang lebih lengkap dijelaskan oleh Firdaus dan Ariyanti 

(2011:4), yakni manajemen perkreditan adalah pengelolaan kredit yang dijalankan 

oleh bank, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan 

sedemikian rupa sehingga kredit tersebut berjalan dengan baik sesuai kesepakatan 

antara bank dengan debitur. 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang dijelaskan oleh 

Kuncoro dan Suhardjono (2002:243) dimana di dalamnya ditegaskan bahwa 

kredit yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam 

pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. 

Kuncoro dan Suhardjono (2002:243-244) juga menjelaskan mengenai SK Direksi 

Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, “Pedoman dalam 



14 

 

pemberian kredit tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal 

pokok sebagai berikut: (1) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, (2) Organisasi 

dan manajemen perkreditan, (3) Kebijaksanaan persetujuan pemberian kredit, (4) 

Dokumentasi dan administrasi kredit, (5) Pengawasan kredit, (6) Penyelesaian 

kredit bermasalah.” 

Kuncoro dan Suhardjono (2002:247) menjelaskan dalam mendukung 

pemberian kredit yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern mulai dari 

tahap awal proses kegiatan perkreditan, bank dituntut memiliki Komite 

Kebijaksanaan Perkreditan (KKP) dan Komite Kredit yang semuanya disebut 

sebagai perangkat organisasi perkreditan bank, kemudian dijelaskan pula struktur 

organisasi yang dibentuk secara hierarki mulai dari dewan komisaris sampai 

pelaksanaan perkreditan (account officer). Tugas dan tanggung jawab masing-

masing jabatan tersebut dapat ditetapkan, antara lain: 

1. Dewan Komisaris Bank 

Dewan komisaris mempunyai tugas: 

a. Menyetujui pedoman kebijakan perkreditan, 

b. Meminta pertanggungjawaban direksi bila terdapat penyimpangan 

dalam pelaksanaannya, 

c. Menyetujui rencana kerja ekspansi kredit tahunan, 

d. dan sebagainya. 

2. Direksi Bank 

Direksi bank mempunyai tugas antara lain: 

a. Bertanggung jawab atas penyusunan pedoman kebijakan 

perkreditan, 
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b. Bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja ekspansi kredit 

tahunan, 

c. Memastikan ketaatan pejabat bank terhadap ketentuan perundang-

undangan dan peraturan perkreditan, 

d. Menetapkan anggota komite kebijaksanaan perkreditan dan komite 

kredit, 

e. Memberikan persetujuan penghapusan kredit macet yang 

selanjutnya dilaporkan dalam rapat umum pemegang saham (rups), 

f. Melaporkan hasil evaluasi efektivitas program penyelesaian kredit 

bermasalah kepada bank indonesia, 

3. Komite Kebijaksanaan Kredit (KKP) 

KKP merupakan kumpulan dari pejabat-pejabat di bidang kredit yang 

ditetapkan untuk membantu direksi dalam: 

a. Memutuskan kebijaksanaan, 

b. Mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan, 

c. Memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan, 

d. Memberikan saran-saran langkah perbaikan. 

4. Komite Kredit (KK) 

KK adalah komite operasional yang membantu direksi dalam 

mengevaluasi atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan 

kredit tertentu yang ditetapkan direksi. Komite kredit dapat dibentuk 

di tingkat kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor cabang. 
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5. Pejabat Pendukung Kredit 

Pejabat pendukung kredit adalah pejabat-pejabat yang memberikan 

dulungan dalam setiap proses putusan kredit (administration support), 

yang dapat dibentuk di tingkat kantor pusat, kantor wilayah, dan 

kantor cabang. 

2.2.3.3. Unsur-unsur Kredit 

Dalam pemberian fasilitas kredit terdapat beberapa unsur di dalamnya. 

Menurut Kasmir (2012:83-84) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian 

fasilitas kredit adalah sebagai berikut: 

1. Kepercayaan, yakni suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa 

kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-

benar diterima kembali di masa tertentu di masa mendatang. 

2. Kesepakatan, yang dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. 

3. Jangka waktu, mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati. 

4. Risiko. 

5. Balas Jasa, dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya 

administrasi kredit. 

Sedangkan menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:3), unsur-unsur kredit 

adalah sebagai berikut: 

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

bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (debitur). 

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

(kreditur). 
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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 sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu 

seperti di atas, di mana masa 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. 

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

2.2.3.4. Jenis-jenis Kredit 

Firdaus dan Ariyanti (2011:10) menjelaskan mengenai jenis-jenis kredit, 

yakni secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Menurut tujuan penggunaanya: 

a. Kredit konsumtif. 

b. Kredit Produktif. 

c. Kredit Likuiditas. 

2. Menurut segi materi yang dialihkan haknya: 

a. Kredit dalam bentuk uang (money credit). 

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

3. Menurut cara penggunaannya: 

a. Kredit tunai (cash credit). 

b. Kredit bukan tunai (non-cash credit). 



18 

 

4. Menurut jangka waktunya: 

a. Kredit jangka pendek. 

b. Kredit jangka menengah. 

c. Kredit jangka panjang. 

5. Menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali: 

a. Kredit sekaligus (aflopend credit). 

b. Kredit rekening koran (kredit R/K). 

c. Kredit bertahap. 

d. Kredit berulang. 

e. Kredit per-transaksi. 

6. Menurut sektor ekonominya: 

a. Kredit untuk sektor pertanian. 

b. Kredit untuk sektor pertambangan. 

c. Kredit untuk sektor perindustrian/manufacturing. 

d. Kredit untuk sektor listrik, gas, dan air. 

e. Kredit untuk sektor konstruksi. 

f. Kredit untuk sektor perdagangan, restoran, dan hotel. 

g. Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi. 

h. Kredit untuk sektor jasa-jasa dunia usaha. 

i. Kredit sektor jasa-jasa sosial masyarakat. 

j. Kredit untuk sektor lain. 

7. Menurut segi jaminan/agunannya: 

a. Kredit tanpa memakai jaminan/agunan (unsecured loan). 

b. Kredit dengan jaminan/agunan (secured loan). 
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8. Menurut organisasi pemberinya: 

a. Kredit yang terorganisasi (organized  credit). 

b. Kredit yang tidak terorganisasi (unorganized  credit). 

9. Menurut segi alat pembuktiannya: 

a. Kredit secara lisan. 

b. Kredit secara pencatatan. 

c. Kredit dengan perjanjian tertulis. 

10. Menurut sumber dananya: 

a. Berasal dari tabungan masyarakat. 

b. Berasal dari penciptaan uang baru. 

11. Menurut negara pemberinya: 

a. Kredit dalam negeri. 

b. Kredit luar negeri. 

12. Menutur kualitas dan kolektibilitasnya: 

a. Kredit lancar (L). 

b. Kredit dalam perhatian khusus (DPK). 

c. Kredit kurang lancar (KK). 

d. Kredit diragukan (D). 

e. Kredit macet (M). 

13. Menurut status subyek hukum debiturnya: 

a. Kredit untuk golongan penduduk (resident). 

b. Kredit untuk golongan bukan penduduk (non resident). 

14. Menurut ukuran besar kecilnya debitur: 

a. Kredit usaha kecil dan menengah (UKM). 
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b. Kredit korporasi. 

2.2.3.5. Fungsi Kredit 

Fungsi kredit secara umum adalah sebagai alternatif pemenuhan 

kebutuhan, baik kebutuhan pribadi maupun produksi perusahaan. Firdaus dan 

Ariyanti (2011:5) menjabarkan secara rinci fungsi-fungsi kredit sebagai berikut: 

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang dan jasa. 

2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle. 

3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru. 

4. Kredit sebagai alat pengendalian harga. 

5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat / faedah / 

kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. 

2.2.3.6. Tahap Pemberian Kredit 

Widiyono (2009:21) menjelaskan proses umum pemberian fasilitas kredit 

dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut: 

1. Permohonan kredit. 

2. Analisis kredit. 

3. Penerbitan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK)/masing-masing 

bank mempunyai nama yang berbeda-beda. 

4. Penandatanganan perjanjian kredit. 

5. Pengikatan agunan dan/atau cover note (surat pernyataan) notaris. 

6. Pencairan kredit. 

7. Monitoring. 

8. Pelunasan. 

9. Kredit bermasalah. 
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10. Kredit recovery. 

11. Restrukturisasi. 

12. Pelelangan/penjualan agunan. 

13. Hapus buku. 

14. Write back. 

15. Hapus tagih. 

2.2.3.7. Prinsip Pemberian Kredit 

Firdaus dan Ariyanti (2011:83) menjelaskan bahwa terdapat tiga macam 

konsep tentang prinsip pemberian kredit bank secara sehat sebagai berikut: 

Prinsip 5C, yakni:   

a) Character (watak/kepribadian/karakter): Calon peminjam harus 

mempunyai reputasi yang baik. 

b) Capacity (kemampuan/kapasitas): Pihak bank harus mengetahui 

dengan pasti bagaimana kemampuan menjalankan usaha calon 

peminjam. 

c) Capital (modal): Berapa banyak dan bagaimana struktur modal 

yang telah dimiliki oleh calon peminjam. 

d) Condition of economic (kondisi perekonomian): Bagaimana 

keadaan perekonomian calon peminjam dan bagaimana 

prospeknya di masa mendatang. 

e) Collateral (jaminan atau agunan): Jaminan atau agunan adalah 

harta benda milik debitur atau pihak ke-3 yang diikat sebagai 

agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur untuk 

menyelesaikan utang. 
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2.2.3.8. Agunan Kredit 

Calon debitur wajib memberikan agunan atau jaminan kepada pihak bank 

sebagai kreditur. Jaminan adalah suatu benda atau pertanggungan yang diserahkan 

oleh seseorang atau badan hukum kepada seseorang atau badan hukum 

sehubungan dengan adanya perjanjian utang piutang yang telah disepakati oleh 

kedua belah pihak, baik pihak yang menyerahkan jaminan maupun yang 

menerima jaminan untuk menjamin utang yang telah disetujui bersama (Tohir, 

2012:56). Jaminan yang diterima oleh bank kemudian disesuaikan antara nilai 

pasar jaminan tersebut dengan nilai plafon kredit yang diberikan. 

2.2.4. Kredit Modal Kerja 

Firdaus dan Ariyanti (2011:10) memberikan penjelasan mengenai kredit 

modal kerja yakni, “kredit modal kerja (kredit exploitasi/modal lancar/working 

capital) yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar 

yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus 

usaha, misalnya untuk pembelian bahan-bahan mentah, gaji/upah pegawai, sewa 

gedung/kantor, pembelian barang dagangan dan sebagainya”. Menurut Kasmir 

(2012:86), “kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam operasionalnya”. Sedangkan menurut Supramono 

(2009:155), “yang dimaksud dengan kredit modal kerja adalah kredit yang 

diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah”. Kemudian Bastian 

dan Suhardjono (2006:251) menjelaskan bahwa, “kredit modal kerja (working 

capital credit) yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal 

kerja debitor”. Bastian dan Suhardjono (et al) juga menjelaskan, “keuntungan dan 

kelebihan dari kredit modal kerja adalah jumlah pinjaman sesuai skala usaha, 
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bunga bersaing, proses kredit cepat dan mudah, jaringan cabang BII dan loan 

center di seluruh Indonesia”. 

Kuncoro dan Suhardjono (2002:253) menjelaskan bahwa dalam 

menghitung kredit modal kerja harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan penjualan, dilakukan dengan jalan memproyeksikan 

penjualan periode yang akan datang berdasarkan pencapaian periode 

sebelumnya (past performance). Misalnya pertumbuhan penjualan 

diproyeksikan naik sebesar 30%. 

2. Perputaran piutang (Inventory Turn Over/ITO), dihitung dengan 

membagi piutang dagang dengan penjualannya dan dikalikan hari 

selama periode kegiatan tersebut berlangsung, sehingga diperoleh 

jumlah hari perputaran piutang dagang. 

3. Perputaran persediaan (Receivable Turn Over/RTO), dihitung dengan 

membagi persediaan dagang dengan harga pokok penjualan dan 

dikalikan hari selama kegiatan tersebut berlangsung, sehingga 

diperoleh jumlah hari perputaran persediaan barang. 

4. Perputaran utang (Debt Turn Over/DTO), dihitung dengan membagi 

utang dagang dengan harga pokok penjualan dan dikalikan hari 

selama kegiatan tersebut berlangsung, sehingga diperoleh jumlah hari 

perputaran pengembalian utang dagang. 

5. Kas yang tersedia pada periode sebelumnya. 
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2.2.5. Sistem Pengendalian Internal 

2.2.5.1. Definisi Sistem Pengendalian Internal 

Pengendalian (control) adalah proses mempengaruhi atau mengarahkan 

aktivitas sebuah proyek, organisasi, atau sistem (Krismiaji, 2002:215). Kemudian 

Mulyadi (2008:163) memberikan penjelasan tentang sistem pengendalian internal, 

yakni 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. Arens, dkk (2003:396) 

memberikan penjelasan lain mengenai sistem pengendalian internal, yakni suatu 

sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur dirancang untuk 

memberikan manajemen jaminan yang wajar bahwa perusahaan mencapai tujuan 

dan sasarannya.  

Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization) mendefinisikan 

pengendalian internal (Intern Control) sebagai suatu proses yang dilaksanakan 

oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang 

dirancang untuk menyidakan keyakinan memadai berkenaan dengan pencapaian 

tujuan dalam kategori berikut ini: 

1. Keandalan pelaporan keuangan. 

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

3. Efektivitas dan efisiensi operasi. 

Berdasarkan definisi pengendalian internal menurut laporan COSO, 

terdapat beberapa konsep dasar yaitu: 
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1. Pengendalian internal merupakan suatu proses; Pengendalian internal 

merupakan suatu rangkaian tindakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, 

bukan sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

2. Pengendalian internal dijalankan oleh dua orang; Pengendalian internal 

dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan 

komisaris, manajemen, dan personel lain. 

3. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan 

memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris 

entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian 

internal dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian 

tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat 

memberikan keyakinan yang mutlak. 

4. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling 

berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. 

Dari beberapa pengertian dan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian internal merupakan suatu sistem untuk: 

a. Menjaga harta milik suatu organisasi. 

b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran suatu organisasi. 

c. Memajukan efisiensi dalam operasi. 

d. Membantu agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan 

manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Sistem pengendalian internal erat kaitannya dengan manajemen risiko. 

Bastian dan Suhardjono (2006:92) menjelaskan bahwa sistem manajemen risiko 
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di bidang akuntansi dilakukan dengan menerapkan pengendalian internal secara 

berlapis-lapis, antara lain: 

1. Pengendalian internal melalui sistem. 

Pengendalian internal melalui sistem dilakukan, baik sistem 

operasional perbankan maupun sistem aplikasi komputer perbankan. 

Keduanya dilakukan dengan banyak cara, antara lain: 

a. Komputer yang dapat digunakan untuk melakukan jasa transaksi 

perbankan (workstation) harus didaftarkan terlebih dahulu ke 

dalam sistem komputer sentral (host), sehingga hanya komputer 

(workstation) yang sudah terdaftar saja yang dapat digunakan 

untuk melakukan transaksi jasa perbankan. 

b. Pencatatan ke dalam sistem komputer sentral, tidak hanya 

mencakup komputer yang digunakan, akan tetapi juga petugas-

petugas (identitasnya telah tercatat ke dalam sentral komputer 

(host)) yang diperkenankan menggunakan komputer transaksi jasa 

perbankan (users). 

c. Selanjutnya petugas yang diperkenankan melakukan transaksi 

jasa perbankan, tidak dapat sembarangan menggunakan aplikasi 

jasa perbankan. Petugas-petugas diberi kewenangan 

menggunakan komputer untuk melakukan transaksi jasa 

perbankan (users), masing-masing diberikan menu aplikasi jasa 

perbankan yang berbeda menurut jenis pekerjaannya (tugas dan 

tanggung jawabnya). 
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d. Petugas teller yang diberi kewenangan melakukan transaksi 

pembukuan keuangan tersebut diberikan kewenangan secara 

terbatas sesuai dengan pengalaman, kemampuan dan integritasnya 

kepada perusahaan. Artinya bahwa pemberian kewenangan 

melakukan transaksi pembukuan tersebut dalam jumlah/nilai yang 

sudah ditentukan oleh atasannya. 

2. Pengendalian internal melalui prosedur. 

Sistem pengendalian internal melalui prosedur diterapkan antara lain: 

a. Menerapkan konsep maker, checker, dan signer (MCS), yang 

menjamin bahwa pemrosesan transaksi keuangan dilakukan 

dengan seksama sehingga dapat diselesaikan secara benar dan 

tepat. Maker adalah petugas yang menyiapkan dokumen 

keuangan, checker adalah petugas yang melakukan pengecekan 

atas kebenaran isi dokumen keuangan, dan signer adalah petugas 

yang memberikan persetujuan atas dokumen keuangan tersebut. 

b. Pemisahan tugas (separation of duty), adalah pengawasan yang 

dilakukan untuk menjamin proses yang tidak akan dikorbankan 

karena adanya kepentingan pribadi. 

c. Pengawasan ganda, adalah pengawasan yang dilakukan dengan 

dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan dua dokumen yang 

berbeda dari sumber yang sama selanjutnya kedua dokumen 

tersebut disosokkan satu sama lain; dan penjagaan ganda (dual 

custody) yag dilakukan dengan menunjuk dua orang untuk dapat 

melakukan pengawasan. 
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3. Pengendalian internal melalui struktur organisasi. 

Untuk mengeliminir terjadinya kecurangan (fraud) dalam sistem 

akuntansi, bank menerapkan pembatasan terhadap pengguna (user) 

akuntansi keuangan bank. Pembatasan kewenangan melakukan 

transaksi keuangan tersebut sangat penting, karena bank dalam 

melakukan transaksi dalam jumlah yang banyak, sehingga 

pengawasan sulit dilakukan. Kewenangan tersebut ditetapkan dalam 

struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan masing-masing petugas. 

2.2.5.2. Unsur-unsur Pengendalian Internal 

Mulyadi (2008:164) menjelaskan adanya unsur-unsur dalam pengendalian 

internal, yakni: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. Karena struktur organisasi merupakan framework 

pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi 

yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok 

perusahaan. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan 

biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar 

otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui 

terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus 

dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi 

atas terlaksananya setiap transaksi. 
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3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem 

wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan 

terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin 

praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Jika 

perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur 

pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum, dan 

perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban 

keuangan yang dapat diandalkan. 

Sedangkan Arens, dkk (2003:400) memberikan penjelasan yang berbeda 

mengenai unsur-unsur dalam pengendalian internal, yakni: 

1. Lingkungan kendali. 

Terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan 

keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur, dan pemilik 

dari suatu entitas mengenai pengendalian internal dan arti penting bagi 

entitas itu. 

2. Penilaian risiko. 

Penilaian risiko untuk pelaporan keuangan adalah identifikasi 

manajemen dan analisis risiko yang relevan dengan persiapan laporan 

keuangan yang sesuai dengan GAAP. 

3. Aktivitas pengendalian. 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, sebagai 

tambahan untuk yang termasuk dalam empat unsur yang lain, ynag 
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membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu telah diambil untuk 

mengatasi risiko dalam pencapaian sasaran hasil entitas itu. 

4. Informasi dan komunikasi. 

Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi suatu entitas adalah 

untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas 

dan untuk memelihara akuntabilitas untuk asset yang terkait. 

5. Pengawasan. 

Aktivitas pengawasan berhadapan dengan penilaian berkala atau 

berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian internal oleh 

manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu beroperasi 

seperti diharapkan dan mereka dimodifikasi sesuai dengan perubahan 

dalam kondisi-kondisi. 

Kemudian Krismiaji (2002:219) menjelaskan bahwa dalam sistem 

pengendalian internal memiliki tiga elemen, yaitu: 

1. Lingkungan pengendalian. 

Lingkungan pengendalian menggambarkan efek kolektif dari berbagai 

faktor pada penetapan, peningkatan, atau penurunan efektivitas prosedur 

dan kebijakan khusus. Faktor-faktor tersebut berupa: 

a. Komitmen terhadap integritas dan nilai etika. 

b. Filosofi dan gaya operasi manajemen. 

c. Struktur organisasi. 

d. Komite audit dewan direktur. 

e. Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. 

f. Praktik dan kebijakan sumberdaya manusia. 
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g. Berbagai pengaruh eksternal lainnya yang mempengaruhi kegiatan 

dari praktik organisasi. 

2. Sistem akuntansi. 

Sistem akuntansi terdiri atas metoda dan catatan yang ditetapkan untuk 

mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, menggolongkan, mencatat, 

dan melaporkan transaksi-transaksi perusahaan dan untuk memelihara 

akuntabilitas aktiva dan kewajiban yang terkait. Sistem akuntansi yang 

efektif memberikan dasar yang memadai untuk penetapan metoda dan 

catatan yang akan berfungsi sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh transaksi yang sah. 

b. Menguraikan secara tepat waktu transaksi bisnis secara rinci 

sehingga memungkinkan pencatatan sebesar nilai moneternya dalam 

laporan keuangan. 

c. Menentukan periode waktu terjadinya transaksi sehingga 

memungkinkan pencatatan transaksi dalam periode akuntansi yang 

tepat. 

d. Menyajikan secara tepat transaksi dan pengungkapan lain terkait 

dalam laporan keuangan. 

3. Prosedur pengendalian. 

Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditambahkan 

ke lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang telah ditetapkan 

oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang layak bahwa tujuan 

khusus organisasi akan dicapai. Cakupan prosedur pengendalian tersebut 

adalah sebagai berikut: 



32 

 

a. Otorisasi yang tepat terhadap transaksi dan aktivitas. 

b. Pemisahan tugas yang mengurangi peluang bagi seseorang untuk 

melakukan kesalahan dalam tugas rutinnya, yaitu menempatan orang 

berbeda pada fungsi otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, dan 

penjagaan aktiva. 

c. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan untuk membantu 

menjamin pencatatan transaksi secara tepat. 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Tradway 

Commission) menjelaskan unsur-unsur pengendalian internal, yakni: 

1. Lingkungan kendali 

Lingkungan kendali adalah dasar dari seluruh komponen dalam 

pengendalian internal. Lingkungan kendali ini meliputi kedisiplinan, 

proses, dan struktur organisasi. 

2. Penilaian risiko 

Penilaian risiko melibatkan proses identifikasi dan analisa risiko yang 

dinamis dan terus-menerus untuk mencapai tujuan, yakni membentuk 

dasar bagaimana risiko harus dikelola. 

3. Aktivitas pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah sebuah aksi yang ditentukan oleh prosedur 

dan kebijakan untuk membantu dalam hal memastikan adanya arahan 

manajemen untuk mengurangi risiko. 

4. Informasi dan komunikasi 

Informasi dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian 

internal dalam mendukung pencapaian tujuan. 
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5. Kegiatan pengawasan 

Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan mengawasi fungsi dari 

beberapa aspek evaluasi, seperti evaluasi berkelanjutan dan evaluasi 

terpisah. 

2.2.6. Pengendalian Internal Perkreditan 

2.2.6.1. Pengertian Pengendalian Kredit 

Pengendalian kredit penting untuk dilaksanakan oleh setiap bank dengan 

tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak 

yang dapat merugikan bank. Menurut Hasibuan (2006:105) pengendalian kredit 

adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, 

dan tidak macet. Lancar dan produktif berarti kredit tersebut dapat ditarik kembali 

bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah 

pihak. Pengendalian kredit juga berfungsi untuk mencegah lredit macet yang 

mungkin terjadi pada suatu bank. Oleh karena itu penyaluran kredit harus 

didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem yang baik dan benar. 

2.2.6.2. Tujuan Pengendalian Kredit 

Adapun tujuan dari pengendalian kredit adalah untuk menghindari 

kemungkinan terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam penyaluran kredit. 

Berikut merupakan beberapa tujuan pengendalian kredit menurut Hasibuan 

(2006:105): 

a. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman. 

b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak. 

c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau 

kredit bermasalah. 



34 

 

d. Mengevaluasi apakah prosedur kredit yang dilakukan telah baik atau 

masih perlu disempurnakan. 

e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analis kredit dan 

mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali. 

f. Mengetahui posisi presentase collectability credit yang disalurkan 

bank. 

g. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analis kredit. 

2.2.6.3. Sistem dan Jenis-jenis Pengendalian Kredit 

Sistem dan pengendalian kredit bertujuan untuk mempermudah dan 

memperlancar jalannya proses pengendalian kredit. Menurut Hasibuan (2006:105) 

sistem pengendalian kredit terdiri dari: 

a. Internal control of credit 

Merupakan sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh karyawan 

bank bersangkutan, meliputi pencegahan dan penyelesaian kredit. 

b. Audit control of credit 

Merupakan sistem pengendalian atau penilaian masalah yang berkaitan 

dengan pembukuan kredit, meliputi kebenaran pembukuan kredit. 

c. External control of credit 

Merupakan sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik 

oleh Bank Indonesia maupun akuntan publik. 

d. Preventive control of credit 

Merupakan pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan 

pencegahan sebelum kredit tersebut macet. Dapat dilakukan dengan 

cara: 
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1) Penetapan Plafon Kredit 

Merupakan batas maksimum kredit yang diberikan bank yang 

dapat dipinjam oleh debitur yang bersangkutan. 

2) Pemantauan Debitur 

Dimaksudkan bahwa bank harus memonitoring perkembangan 

perusahaan debitur setelah kredit diberikan, apakah maju atau 

menurun. 

3) Pembinaan Debitur 

Dimaksudkan memberikan penyuluhan kepada debitur 

mengenai manajemen dan administrasi agar ia lebih mampu 

mengelola perusahaannya. 

e. Represive control of credit 

Merupakan pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan 

penagian atau penyelesaian setelah kredit tersebut dinyatakan macet. 

Tegasnya kredit macet harus diselesaikan dengan cara menyita agunan 

kredit bersangkutan untuk membayar pinjaman debitur. 

2.2.6.4. Cara-Cara Pengendalian Kredit 

Pengendalian kredit dapat ditempuh dengan beberapa cara. Adapun cara-

cara tersebut menurut Hasibuan (2006:105) adalah: 

a. Pengendalian langsung 

Merupakan pengendalian yang dilakukan oleh bank dengan 

mengadakan pemeriksaan langsung di tempat usaha debitur, untuk 

dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya dari usaha debitur yang 

dibiayai dengan kredit. 
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b. Pengendalian tidak langsung 

Merupakan pengendalian dimana bank hanya mengawasi dengan cara 

meminta laporan berkala yang diperlukan oleh bank antara lain berupa 

laporan neraca dan laporan rugi laba. 

c. Pengendalian kombinasi langsung dan tidak langsung 

Merupakan pengendalian oleh bank dengan mengadakan pemeriksaan 

langsung dan juga meminta laporan berkala yang diperlukan oleh bank. 

Cara-cara pengendalian kredit yang digunakan sesuai dengan jenis 

kredit yang diberikan dan kebijakan yang diterapkan oleh bank yang 

bersangkutan. 

2.2.6.5. Aspek-Aspek Pengendalian Kredit 

Pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengendalian 

kredit harus lebih fokus pada aspek-aspek penting yang dapat mendukung 

kelancaran proses pengendalian. Aspek-aspek dalam pengendalian kredit tersebut 

menurut Tawaf (1999:270) antara lain: 

a. Harus ada sistem pengendalian intern yang baik dalam arti ada 

pemisahan fungsi antar pejabat yang menyetujui kredit, yang 

melakukan pembayaran pada debitur, penagihan, analisis, administrasi 

kredit taksasi agunan. 

b. Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui direksi. 

Kebijakan tertulis mengenai kredit paling tidak harus memuat 

ketentuan mengenai limit cabang dan limt pemberi persetujuan 

ketentuan mengenai jenis kredit yang dilarang, ketentuan mengenai 

jangka waktu kredit (maksimum dan minimum), ketentuan mengenai 
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tingkat bunga dan provisi, ketentuan mengenai perbandingan kredit 

dengan jaminan, informasi keuangan yang harus diperoleh dari debitur, 

konsentrasi kredit dan pengertian kredit bermasalah dan 

penanganannya. 

c. Harus ada aparat yang kompeten yang akan memproses kredit. Artinya 

para pengelola kredit di bank harus mempunyai pengetahuan yang 

cukup serta ketrampilan yang memadai dalam menangani 

permasalahan kreditnya, baik yang menyangkut pada ketentuan bank 

intern, ketentuan Bank Indonesia maupun dalam hal menangani 

permasalahan dengan nasabahnya. 

d. Harus ada review terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen 

harus selalu memantau pelaksanaan review tersebut. Dalam hubungan 

ini, permasalahan review serta pemantauan tindak lanjut atas masalah 

yang ada harus dilakukan secara terus menerus dan dibangun dengan 

sistem yang terorganisisr sehingga mampu melakukan deteksi dini atas 

permaslahan yang ada berikut penanganan tindak lanjutnya. 

2.3. Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini dibentuk suatu kerangka pikir yang digunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Kerangka pikir tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 
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