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 Pada dasarnya falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah  

kepercayaan dari nasabah. Sebagai lembaga kepercayaan, bank dalam operasinya  

lebih banyak menggunakan dana masyarakat dibandingkan dengan modal sendiri 

dari pemilik atau pemegang saham. Oleh karena itu pengelola bank dalam 

melakukan usahanya dituntut untuk dapat menjaga keseimbangan antara 

pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang wajar, 

serta pemenuhan modal yang memadai. Kegiatan di Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) pada dasarnya sama dengan kegiatan Bank umum, hanya yang menjadi 

perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) jauh lebih sempit. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dibatasi oleh berbagai 

persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seleluasa Bank umum. Keterbatasan 

kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga dibatasi dengan misi pendirian 

bank tersebut. Beberapa produk yang terdapat dalam Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) itu sendiri adalah simpanan tabungan, deposito berjangka, dan kredit.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan 

prosedur pemberian Kredit pada PD. BPR Kota Kediri dalam usaha 

mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini 

adalah sistem dan prosedur pemberian kredit, Struktur Organisasi yang terkait 

dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh PD. BPR Kota Kediri. 

 Dari hasil penelitian ini, peneliti mengetahui sistem dan prosedur 

pemberian kredit telah sesuai dengan pengendalian intern yang baik, hal ini dapat 

dilihat dari personel yang kompeten, pemisahan tanggung jawab yang jelas, 

prosedur dan otorisasi yang dilakukan oleh pejabat bank tersebut, pemeriksaan 

pekerjaan secara independent. Namun dalam pelaksanaan sistem dan prosedur 

tersebut masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan diantaranya pada PD. 

BPDR Kota Kediri masih terdapat perangkapan tugas yaitu pada Account officer 

dan administrasi kredit dan belum dilakukannya pemeriksaan secara mendadak 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah sudah berjalan dengan baiknya 

pengendalian intern dalam sistem pemberian kredit pada PD. BPR Kota Kediri. 

Namun sebaiknya petugas analis lebih teliti dalam melihat kelengkapan pengisian 

permohonan kredit yang dilakukan oleh calon debitur, adanya pemisahan tugas 

pada Account officer dan administrasi kredit yang dilakukan oleh dua orang dan 

dilakukannya pemeriksaan mendadak secara berkala agar dapat terlaksananya 

pengendalian intern yang baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Peningkatan peranan perbankan sangat diperlukan untuk meningkatkan 

volume usaha sektor riil yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbankan adalah salah satu sektor 

kunci yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menyalurkan dana dari 

pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Ibarat darah 

dalam tubuh, kekacauan sistem perbankan akan berdampak luas terhadap 

perekonomian suatu negara. 

Pada dasarnya falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah  

kepercayaan dari nasabah. Sebagai lembaga kepercayaan, bank dalam operasinya  

lebih banyak menggunakan dana masyarakat dibandingkan dengan modal sendiri 

dari pemilik atau pemegang saham. Oleh karena itu pengelola bank dalam 

melakukan usahanya dituntut untuk dapat menjaga keseimbangan antara 

pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang wajar, 

serta pemenuhan modal yang memadai.  

Kepercayaan masyarakat terhadap bank sangatlah penting karena keberhasilan 

kinerja serta kegiatan operasional bank tergantung dari kepercayaan masyarakat 

tersebut, tanpa adanya kepercayaan masyarakat terhadap bank dan sebaliknya 

maka, kegiatan bank tidak dapat berjalan dengan baik. Berkaitan dengan itu, 

stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara 
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keseluruhan dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan adalah kunci dalam 

memelihara stabilitas. 

Sebagai bukti bahwa bank tersebut layak dipercaya tentunya apabila pihak 

bank dapat mempertanggungjawabkan kelancaran kewajiban pihak yang 

memerlukan dana dalam memenuhi kewajibannya.  

Ada berbagai macam jenis bank dan salah satunya adalah Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR).  

”Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prisip syariah. Dalam 

kegiatannya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak memberikan jasa lalu lintas 

pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan pleh Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan jasa 

bank umum” (Kasmir 2008:19).   

Kegiatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada dasarnya sama dengan 

kegiatan Bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank 

yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jauh lebih sempit. Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak 

dapat berbuat seleluasa Bank umum. Keterbatasan kegiatan Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) juga dibatasi dengan misi pendirian bank tersebut. Beberapa 

produk yang terdapat dalam Bank Perkreditan Rakyat (BPR) itu sendiri adalah 

simpanan tabungan, deposito berjangka, dan kredit.  

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 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. Kredit merupakan penggunaan dana bank yang 
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mengandung resiko yang tinggi yaitu resiko kredit macet, maka dari itu harus juga 

diimbangi dengan sistem dan prosedur pemberian kredit yang benar agar dapat di 

minimalisasi. Tunggakan kredit dapat disebabkan karena kontrol internal bank 

yang lemah dan kondisi nasabah yang bersangkutan. Menurut Kasmir (2006:104) 

dalam menyalurkan kredit bank melakukan evaluasi terhadap faktor–faktor yang 

ada pada debitur, yaitu faktor 5C yang meliputi Character (kepribadian), Capacity 

(kemampuan), Capital (modal), Conditional (kondisi) dan Collateral (jaminan). 

Selain juga harus memperhatikan aspek-aspek pertimbangan kredit  yaitu menilai 

kelayakan usaha yang akan dibiayai, meliputi aspek yuridis/ hukum, aspek pasar 

dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/operasi, aspek manajemen, aspek 

sosial ekonomi dan aspek amdal. Walaupun demikian terkadang bank juga 

melakukan ketidaktelitian dalam menganalisis kredit, baik itu masalah persyaratan 

atau kebijaksanaan yang diberikan, sehingga menimbulkan beberapa kendala, 

misalnya terdapat tunggakan kredit. 

Keberhasilan pemberian kredit dapat dilihat dengan rasio NPL (Non 

Performing Loan). Menurut H.As. Mahmoedin (2001:2), NPL (Non Performing 

Loan) adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi 

tunggakan. Keberadaan NPL dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan 

kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. 

Peningkatan NPL mengakibatkan bank harus menyediakan cadangan 

penghapusan piutang yang cukup besar sehingga kemampuan memberikan kredit 

menjadi sangat terbatas. Kredit yang termasuk dalam kategori NPL adalah sub 

standard (kredit kurang lancar), doubtfull (kredit diragukan), dan loss (kredit 
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macet). Apabila tingkat NPL yang dimiliki suatu bank semakin meningkat maka 

akan mengakibatkan tersendatnya penyaluran kredit. Banyaknya kredit 

bermasalah menyebabkan terkikisnya permodalan bank. Sedangkan NPL yang 

dicapai tahun 2009 melebihi dari apa yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

(BI) sebesar 5%. 

Didalam PD. BPR Kota Kediri terdapat permasalahan yang berhubungan 

tentang NPL (Non Performing Loan). Khususnya dalam produk kredit yang 

mencakup kredit pasar, kredit umum, dan kredit progam. Dan yang sangat terlihat 

menonjol antara NPL tahun 2007, 2008,dan 2009. Apabila hal itu dibiarkan maka 

akan dapat mengakibatkan tersendatnya permodalan dalam PD. BPR Kota Kediri. 

Tabel 1 

Data perkembangan tingkat kolektibilitas kredit 

 

(Ribuan Rp) 

Tahun 
Kredit 

Lancar 

Kredit 

Kurang 

Lancar 

Kredit  

Diragukan 

Kredit 

Macet 
Jumlah Debitur 

2007 33,421,195 385,934 2,616 282,520 
2,250 

 

2008 32,996,892 152,173 253,797 520,682 
3,195 

 

2009 35,588,754 1,859,664 726,565 1,394,273 
3,450 

 

Sumber data : data diolah (2007-2009) 

Berdasarkan pada fenomena tersebut, maka diperlukan suatu kajian yang 

mendalam untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya masalah serta untuk 

mengetahui langkah-langkah pemecahan masalah melalui suatu kegiatan 
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penelitian dengan mengambil judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN 

PEMBERIAN KREDIT UNTUK MENGANTISIPASI KREDIT 

BERMASALAH “. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, 

maka dirumuskan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan pemberian kredit dan gambaran 

keadaan NPL (Non Performing Loan) pada PD. BPR Kota Kediri? 

2. Apakah pelaksanan pemberian kredit pada PD. BPR Kota Kediri untuk 

mengatasi kredit bermasalah sudah efektif? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan penelitian skripsi ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui keadaan NPL (Non Performing Loan) dan pelaksanan 

pemberian kredit yang dilakukan oleh PD. BPR Kota Kediri. 

2. Untuk mengetahui upaya manajemen PD. BPR Kota Kediri dalam upaya 

mengatasi kredit bermasalah. 
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D. Kontribusi Penelitian 

Dari hasil penulisan sebagai kajian ilmiah ini, diharapkan adanya kontribusi 

antara lain : 

1. Aspek Praktis 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau sumbangan 

pemikiran dan tenaga dalam mengatasi masalah terutama masalah kredit 

yang sedang dihadapi oleh PD. BPR Kota Kediri dalam mengelola 

kreditnya agar benar–benar dilaksanakan secara efektif sehingga dapat 

meminimalkan kredit macet. 

b. Sebagai media pengembangan dan aplikasi ilmu mengenai manajemen 

kredit pada perbankan yang didapat perkuliahan sekaligus memberikan 

tambahan pengetahuan dan pengalaman pada bidang tersebut. 

2. Aspek Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

dalam bidang perbankan sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan 

antara teori yang telah dipelajari dengan kenyataan yang terjadi. 

b. Sebagai tambahan informasi bagi pihak lain yang melakukan penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan bank dan 

kelayakan kredit. 

c. Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian dan penulisan 

selanjutnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. 
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E. Sistematika Pembahasan 

  Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai 

hal-hal yang dibahas dalam masing–masing bab, berikut sistematika pembahasan. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan bab yang memuat teori-teori yang diambil dari 

pendapat para ahli, baik terdapat dari literatur-literatur, karya ilmiah atau 

sumber bacaan lain yang terkait dengan pembahasan dari penelitian ini. 

Adapun teori–teori yang dibahas meliputi karangka teori, pengertian 

bank, jenis bank, kredit, pengertian kredit, tujuan kredit, fungsi kredit, 

jenis kredit, prinsip penilaian, kolektibilitas, pengertian kredit 

bermasalah, perhitungan kredit bermasalah, penyebab timbulnya kredit 

bermasalah, tindakan penyelamatan, pengertian pengawasan kredit, jenis 

pengawasan, tujuan pengawasan, aspek pengendalian, dan unsure 

pengendalian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini mengemukakan mengenai jenis penelitian yang digunakan, 

variabel penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data dan 

analisis data. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil yang dicapai dalam penelitian, terdiri dari 

penyajian data, analisis dan interpretasi data yang didapat dan 

pembahasan terhadap masalah yang dihadapi. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan apa yang telah diuraikan 

pada bab – bab sebelumnya dan dikemukakan dalam saran yang 

berhubungan dengan masalah yang di hadapi oleh PD. BPR Kota Kediri. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Pengertian Bank  

Istilah bank memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. dari 

waktu ke waktu pengertian bank mengalami perubahan mengikuti 

perkembangan jaman. 

Menurut Kasmir (2007:11) pengertian bank dan lembaga keuangan adalah : 

"Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali 

dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. 

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak 

dibidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun 

dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua–duanya 

menghimpun dan menyalurkan dana." 

 

Pengertian Bank menurut Undang–undang RI Nomor 10 tahun 1998 

yang dimaksud dengan bank adalah “Badan Usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.  

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan 

selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu: 
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a. Menghimpun dana  

b. Menyalurkan dana  

c. Perantara dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.  

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang penting peranannya 

dalam masyarakat dengan usaha pokok memberikan kredit dan jasa–jasa 

dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Maka dari itu pengertian 

bank tersebut, diketahui bahwa bank adalah suatu badan usaha atau lembaga 

keuangan yang berorientasikan pada keuntungan (profit oriented), masyarakat 

yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat yang melakukan dana dalam bentuk kredit atau dalam bentuk 

lainnya guna meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dalam 

perkembangannya sesuai dengan tuntutan jaman, baik terus meningkatkan 

aktivitasnya dalam memberikan pelayanan yang sangat beragam kepada 

masyarakat. 

2. Jenis Bank 

Adapun jenis perbankan menurut Kasmir (2007:19) jika ditinjau dari 

berbagai segi antara lain: 

a. Dilihat dari segi fungsinya: 

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 

1998 jenis perbankan menuntut fungsinya terdiri dari: 

1) Bank umum  

  Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti 

dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula 

dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah 

Indonesia, bahkan keluar negeri.  
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2) Bank Perkreditan Rakyat  

  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR 

jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank 

umum.  

b. Dilihat dari segi kepemilikannya  

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja pihak 

yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta 

pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki oleh bank yang 

bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah: 

1) Bank milik pemerintah 

  Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank 

itu sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga 

seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.   

2) Bank milik swasta nasional  

  Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar 

sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte 

pendiriannyapun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan 

pembagian keuntungan untuk keuntungan swasta pula.  

3) Bank milik koperasi  

  Merupakan bank yang kepemilikan saham–sahamnya 

dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.  

4) Bank milik asing  

  Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar 

negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing. 

Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). 

5) Bank milik campuran  

 Bank milik campuran merupakan bank yang seharusnya 

dimiliki oleh kedua belah pihak yaitu dalam negeri dan luar negeri, 

dalam artian kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh 

pihak asing dan swasta nasional.  

 

B. Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

  Efektivitas menurut Handoko (1997:7) didefinisikan sebagai “ kemapuan 

untuk memilih tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan “. 

Sedangkan menurut ahli manajemen Peter Drucker dalam buku Handoko (1997:7) 
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menyatakan bahwa “efektivitas adalah melakukan pekerjaan dengan benar (doing 

the right things)“. 

  Dari batasan mengenai efektivitas tersebut dapat diperoleh pengertian 

bahwa suatu tindakan atau perbuatan seseorang dapat dikatakan efektif apabila 

perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut menimbulkan suatu akibat 

sehingga dapat mencapai maksud dan tujuan sesuai dengan yang dikehendaki 

sebelumnya. Selain itu pengertian efektivitas digunakan untuk menunjukkan taraf 

tercapainya suatu tujuan.  

2. Efektifitas Pelaksanaan Pemberian Kredit 

Efektivitas pelaksanaan pemberian kredit dapat diartikan dengan suatu 

keberhasilan dalam mencapai tujuan melalui pengumpulan kredit yang tepat 

waktu dan selesai dengan target rencana yang ditetapkan. Suatu pendekatan yang 

dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diajukan oleh para ahli adalah suatu 

cara pengukuran efektivitas. Dalam mengukur efektivitas dapat melalui antara 

lain: 

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. 

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. 

c. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap. 

d. Perencanaan yang matang. 

e. Penyusunan program yang tepat. 

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. 

g. Pelaksaan yang efektif dan efisiensi. 

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. 
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C. Kredit 

1. Pengertian Kredit 

Pengertian dari kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, 

mulia dari arti kata kredit yang berasal dari bahasa Yunani ”credere” yang 

berarti kepercayaan atau dalam bahasa latinnya ”Creditum”  yang berarti 

keprcayaan akan kebenaran. Dalam praktik sehari–hari pengertian ini 

selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain: menurut Kotler dalam 

Teguh Pudjo Mulyono (2001:9-10) ”kredit adalah kemampuan untuk 

melaksanakan pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan janji 

pembayarannya akan dilakukan dan tangguhkan pada suatu jangka waktu 

yang disepakati”. Pengertian kredit menurut Undang – Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang perbankan ”penyedian uang atau tabungan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam – 

meminjam antara bank dan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah 

bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”. 

 Bank Indonesia pada tanggal 31 Maret 1995 telah mengeluarkan 

SE No. 27/7/UPBd yang menetapkan setiap bank umum untuk penyesuaian 

atau pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank. Ada 5 hal yang perlu 

diperhatikan dalam Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) tersebut 

yaitu : 

a. Prinsip kehati – hatian dalam perkreditan  

Untuk menghindarkan kegagalan dalam pemberian kredit maka 

dalam pemberian kredit tersebut setiap bank wajib memiliki pokok–

pokok peraturan mengenai tatacara pemberian kredit yang sehat, 
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pokok-pokok pengaturan pemberian kredit kepada pihak yang terkait 

dengan bank dan serta debitur besar tertentu, kredit yang 

mengandung resiko yang tinggi serta kredit yang perlu dihindari, 

untuk memantau kualitas kredit yang diberikan tersebut, bank juga 

harus melakukan penilaian kolektabilitas kredit sesuai dengan 

keyentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sudah tentu untuk 

dapat melaksanakan prinsip kehati – hatian dengan baik maka semua 

pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota 

dewan komisaris dan direksi harus melaksanakan kemampuan 

profesionalnya di bidang perkreditan secar jujur obyektif, cermat dan 

seksama. 

b. Organisasi dan manajemen perkreditan 

untuk lebih mendukung pemberian kredit yang sehat dan telah 

menggunakan unsur pengendalian intern mulai tahap awal proses 

kegiatan perkreditan, maka setiap bank juga wajib memiliki Komite 

Kebijakan Perkreditan dan Kredit Komite Kebijaksanan Kredit ini 

mempunyai tugas membantu Direksi Bank dalam merumuskan 

kebijaksanaan, mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan, memantau 

perkembangan dan kondisi portfolio perkreditan serta memberikan 

saran – saran langkah perbankan. Sedangkan komite kredit 

merupakn komite operasional yang membantu direksi dan 

mengevaluasi dan atau memutuskan permohonan kredit untuk   

jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh direksi, disamping itu 

juga harus melakukan koordinasi dengan Asset dan Liabilities 

Committee dalam aspek pendanaan perkreditan. 

b. Kebijaksanaan peersetujuan kredit 

Persetujuan pemberian kredit merupakan langkah yang kritis dalam 

proses perkreditan oleh karena itu bank diwajibkan memiliki 

kebijaksanaan persetujuan kredit yang sekurang – kurangnya 

mencakup Konsep Hubungan Total Permohonan Kredit, penetapan 

batas wewenang kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, 

proses pemutusan kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit 

dan proses pemutusan pencairan kredit. 

c. Dokumentasi dan administrasi kredit 

Agar dapat melaksanakan kegiatan perkreditan dengan baik maka 

bank wajib memiliki dokumentasi kerdit yang baik, mengingat 

dokumentasi kredit merupakan salah satu aspek penting yang dapat 

menjamin pengembalian kredit. Oleh karena itu bank harus 

menetapkan jenis kredit yang diberikan, serta harus memastikan 

keabsahan dan legalitas setiap dokumen kredit yang diterbitkan oleh 

bank maupun yang diterima dari nasabah. Selanjutnya dokumen 

tersebut  harus disimpan dengan aman dan tertib. Tata cara 

penggunaan atau pengambilan dokumen kredit dari tempat 

penyimpanan harus mengandung unsur pengamanan ganda. 

Disamping itu bank juga wajib melaksanakan administrasi 

perkreditan yang baik mengingat administrasi sangat diperlukan 
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dalam rangka penilaian perkembangan dan kualitas kredit, 

pengawasan kredit, perlindungan kepentingan bank, bahkan 

memastikan untuk penyusunankebijaksanan perkreditan dan laporan 

kepada Bank Indonesia. Pemantauan usaha kredit tersebut tanpa 

pengecualian harus dicatat dan dibukukan secara benar, lengkap dan 

akurat. 

d. Pengawasan kredit 

Mengingat perkreditan merupakan salah satu kegiatan usaha bank 

yang mengandung wewenang kerawanan yang dapat merugikan 

bank yang ada pada gilirannya dapat berakibat pada kepentingan 

masyarakat menyimpan dana dan penggunaan jasa perbankan, maka 

setiap bank wajib menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan 

kredit sekurang – kurangnya meliputi : 

1) Apakah pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan 

KPB, prosedur pemberian kredit dan ketentuan bank yang 

berlaku. 

2) Pemantauan perkembangan kegiatan debitur dan 

memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas 

kredit audit yang diperkirakan mengandung resiko bagi 

bank. 

3) Apakah penilaian kolektebilitas kredit telah sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indinesia. 

4) Pembinaan dan pengarahan agar debitur dapat memenuhi 

kewajibannya kepada bank. 

5) Pemantauan dan pengawasan secara khusus kebenaran 

pemberian kerdit kepada pihak terkait dengan bank dan 

debitur – debitur besar tertentu apakah telah sesuai dengan 

KPB. 

6) Pemantauan pelaksanaan pengadministrasian dokumentari 

kredit. 

7) Pemantauan kecukupan jumlah penyisihan cadangan aktiva 

produktif.  

 

2. Tujuan Kredit  

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang 

hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan 

pemberian kredit juga tidak lepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun 

tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut: 

a. Mencari keuntungan  

 Tujuan pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil 

keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank 
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sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan 

kepada nasabah. Sangat penting bagi bank untuk memperbesar 

keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup 

besar.  

b. Membantu usaha nasabah  

 Tujuan selanjutnya adalah untuk menbantu usaha nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk 

modal kerja. Dengan dana tersebut, maka akan dapat membantu pihak 

debitur dalam mengembangkan dan memperluaskan usahanya.  

c. Membantu pemerintah 

 Tujuan lainnya adalah untuk membantu pemerintah dalam berbagai 

bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh 

pihak perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak 

kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan 

pembangunan diberbagai sektor terutama sektor riil. 

 

 Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian 

kredit adalah: 

1) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank. 

2) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan 

usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru 

sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur. 

3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian 

besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang 

dan jasa yang beredar di masyarakat. 

4) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang 

sebelumnya diimport dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam 

negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat 

devisa negara. 

5) Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai 

untuk keperluan eksport. 

6) Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai 

untuk kepentingan ekspor (Kasmir, 2006:105-106). 

 

3. Fungsi Kredit  

Disamping tujuan kredit seperti diatas, menurut Kasmir (2004:107) 

secara umum suatau fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut : 

a. Untuk meningkatkan daya guna uang 

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya 

jika uang hanya disimpan saja tidak akan mengahasilkan sesutau yang 

berguna. Dengan diberikannya kredit maka uang tersebut menjadi berguna 

untuk menghasilakn barang atau jasa oleh si penerima kredit. 

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalulintas uang 
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Dalam hal ini yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu wilayah yang kekurangan uang 

dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh 

tambahan uang dari daerah lain. 

c. Untuk meningkatkan daya guna barang 

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk 

mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang berguna atau 

bermanfaat. 

d. Sebagai stabilitas ekonomi  

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi 

karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah 

barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit 

membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri 

sehingga meningkatkan devisa negara. 

e. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha 

Bagi penerima kredit tertentu akan dapat meningkatakan kegairahan 

berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas – pasan. 

f. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka semakin baik, terutama 

dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk 

membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga 

kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping bagi 

masyarakat disekitar pabrik akan dapat menoingkatkan pendapatannya 

seperti membuka warung dan menyewakan rumah kontrakan atau jasa 

yang lainnya. 

g. Untuk meningkatkan hubungan internasional 

Dalam hal pinjaman internasional akan akan dapat meningkatkan saling 

membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. 

Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang 

lainnya.  

 

4. Jenis – Jenis Kredit 

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan 

dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit yang beragam 

pula. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. 

Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan 

rakyat untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis. Secara umum jenis–jenis 

kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain Kasmir (2006:109): 

a. Dilihat dari segi kegunaan  



18 

 

 

1) Kredit investasi  

 Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan 

untuk keperluan perluasan usaha atau untuk keperluan rehabilitas. Contoh 

penggunaan kredit investasi yaitu untuk membangun pabrik baru, membeli 

mesin produksi dan sebagainya. 

2) Kredit modal kerja  

 Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh penggunaan kredit 

modal kerja yaitu untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai dan 

biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. 

b. Dilihat dari segi tujuan kredit  

1) Kredit produksif 

 Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau 

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contoh 

kredit ini yaitu kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan 

menghasilkan barang serta kredit pertanian yang nantinya akan 

menghasilkan produk pertanian. 

2) Kredit konsumtif 

 Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini 

tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang 

untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai 

contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan 

rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya. 

3) Kredit perdagangan  

 Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk 

membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan 

yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan 

tersebut. Kredit ini seringkali diberikan kepada supplier atau agen-agen 

perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh: kredit 

ini yaitu kredit ekspor dan impor. 

c. Dilihat dari segi jangka waktu  

1) Kredit jangka pendek  

 Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun 

atau paling lama 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan 

modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam 

atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.  

2) Kredit jangka menengah  

 Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kreditnya antara 1(satu) 

tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk 

melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, 

atau peternakan kambing. 

3) Kredit jangka panjang 

 Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit 

jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 (tiga) tahun sampai 5 

(lima) tahun dan biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang, seperti 
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perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif 

seperti kredit perumahan. 

d. Dilihat dari segi jaminan 

1) Kredit dengan jaminan  

 Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut 

dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit  

yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon 

debitur.  

2) Kredit tanpa jaminan  

 Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. 

Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta 

loyalitas atau nama baik  calon debitur selama berhubungan dengan bank 

atau pihak lainnya.  

e. Dilihat dari segi sektor usaha 

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda–beda, oleh karena 

itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. 

Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:  

2) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor 

perkebunan atau pertanian.  

3) Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor 

peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.  

4) Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai 

produksi, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.  

5) Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha 

pertambangan.  

6) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun 

sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para 

mahasiswa.  

7) Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan 

professional.  

8) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau 

pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.  

9) Dan sektor–sektor usaha lainnya.  

 

5. Prinsip Penilaian kredit 

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin 

bahwa kredit yang diberikan benar–benar akan kembali. Penilaian kredit oleh 

bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan 

tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan 

sungguh–sungguh. Kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh 
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bank untuk mendapatkan nasabah yang benar–benar layak untuk diberikan, 

dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Penilaian dengan analisis 5C adalah 

sebagai berikut Kasmir (2006:117): 

a. Kepribadian (character)  

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak 

dari orang–orang yang akan diberikan kredit benar–benar harus 

dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon 

debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat 

latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara 

hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan 

jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan ukuran tentang 

“kemauan” nasabah untuk membayar.  

b. Kemampuan (capacity) 

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah 

dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan 

nasabah dalam mengelola bisnis. Kamampuan ini dihubungkan 

dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama dalam 

mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuan dalam 

mengembalikan kredit yang disalurkan.  

c. Modal (capital) 

Capital digunakan untuk mengetahui sumber–sumber pembiayaan 

yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh 

bank. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana 

saja modal yang ada sekarang, termasuk presentase modal yang 

digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa 

modal sendiri dan berapa modal pinjaman.  

d. Kondisi (condition) 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, 

sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa 

yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha 

yang dibiayai hendaknya benar–benar memiliki prospek yang baik, 

sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.  

e. Jaminan (collateral) 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang 

bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi 

jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti 

keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu 

masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan 

secepat mungkin.  
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Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan 

analisis 7P  kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut Kasmir 

(2006:119): 

a. Kepribadian (personality) 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya 

sehari–hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian 

personality juga mencakup emosi, tingkah laku dan tindakan 

nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.  

b. Penggolongan (party) 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau 

golongan–golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta 

karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu 

akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.  

c. Tujuan (perpose) 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, 

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan 

pengambilan kredit dapat bermacam–macam sesuai kebutuhan.  

d. Harapan (prospect ) 

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang 

menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai 

prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu 

fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan 

hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah. 

e. Pembayaran (payment ) 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit 

yang telah atau dari sumber mana saja dana pengembalian kredit. 

Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin 

baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi 

oleh usaha lainnya.  

 

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 

7P  kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut Kasmir (2006:119): 

a. Kepribadian (personality) 

 Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya 

sehari–hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian 

personality juga mencakup emosi, tingkah laku dan tindakan 

nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.  
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b. Penggolongan (party) 

 Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau 

golongan–golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta 

karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu 

akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.  

c. Tujuan (perpose) 

 Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, 

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan 

pengambilan kredit dapat bermacam–macam sesuai kebutuhan.  

d. Harapan (prospect ) 

 Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang 

menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai 

prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu 

fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan 

hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.  

e. Pembayaran (payment ) 

 Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit 

yang telah atau dari sumber mana saja dana pengembalian kredit. 

Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin 

baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi 

oleh usaha lainnya.  

f. Keuntungan (profitability) 

 Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam 

mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah 

akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan 

tambahan kredit yang akan diperolehnya.   

g. Perlindungan (protection) 

 Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan 

mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang 

diberikan benar–benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh 

debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan 

asuransi. 

Disamping prinsip 5C dan 7P, Hasibuan (2004:108) menambahkan 

prinsip 3R yaitu: 

a. Pengembalian (return ) 

 Adalah penilaian atas yang hasil yang akan dicapai perusahaan 

calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang 

diperoleh cukup untuk membayar pinjaman dan sekaligus 

membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka 

kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan 

diberikan.  
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b. Kemampuan pengembalian (repayment capacity ) 

 Adalah perhitungan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu 

pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahannya tetap 

berjalan.  

c. Kemampuan menghadapi resiko (risk bearing ability) 

 Adalah perhitungan besarnya kemampuan perusahaan calon 

debitur untuk menghadapi resiko, apakah perusahaan calon debitur 

resikonya besar atau kecil.  

 

6. Kolektibilitas Kredit 

Kredit bermasalah adalah “suatu keadaan diamana nasabah sudah tidak 

sanggup membayar sebagian ataupun keseluruhan dari kewajiban kepada bank 

seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit” (Suhardjono, 

2003:252).  

Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan 

kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas : 

a. Kredit Kurang Lancar (KL) 

b. Kredit Diragukan (D) 

c. Kredit Macet (M) 

Penilaian atau pengelolaan suatu kredit ke dalam tingkat 

kolektibilitas kredit tertentu didasarkan pada kriteria kuantitaif dan 

kualitatif. Kriteria penilaian kolektibilitas secara kualitaif didasarkan pada 

prospek usaha debitur dan kondisi keuangan debitur. Kriteria penilaian 

kolektibilitas secar kuantitaif didasarkan pada keadaan pembayaran kredit 

oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, yaitu 

mencakup ketepatan membayar atau angsuran pokok, bunga maupun 

kewajiban lainnya. 
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Untuk mengatakan berkualitas atau tidaknya suatau kredit perlu 

diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas 

kredit menurut ketentuan sebagai berikut : 

a. Kredit Lancar 

Suatu kredit dapat dikatakan kredit lancar apabila: 

2) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat pada 

waktunya. 

3) Memiliki mutasi rekening yang aktif. 

4) Bagian dari kredit yang dijamain dengan agunan tunai 

(cash collateral). 

b. Kredit Dalam perhatian khusus 

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi criteria 

antara lain: 

1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau 

bunga yang belum melampaui 90 hari. 

2) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang 

diperjanjikan. 

3) Mutasi rekening relative aktif. 

4) Didukung dengan pinjaman baru. 

c. Kredit Kurang Lancar 

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi criteria diantarnya: 

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ataua bunga yang 

melampaui 90 hari. 

2) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan 

lebuh dari 90 hari. 

3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah. 

4) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh 

debitur. 

5) Dokumen pinjaman yang lemah. 

d. Kerdit Diragukan 

Dikatakan diragukan apabila memenuhi criteria diantaranya: 

1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran poko dan/atau 

bunga yang telah melampaui 180 hari. 

2) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari. 

3) Terjadi kapitalisasi bunga. 

4) Dokumen hidup yang lemah, baik untuk perjanjian kredit 

maupun pengikatan jaminan. 

5) Pelanggarn yang prinsipil terhadap persyaratan pokok 

dalam perjanjian kredit. 

e. Kredit Macet 

Dikatakan macet apabila memenuhi kreteria antara lain: 

1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau 

bunga yang telah melampaui 270 hari. 
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2) Kerugian oprasional ditutup dengan pinjaman baru. 

3) Dari segi hukum dan kondisis pasar, jaminan tidak dapat 

dicairkan pada nilai yang wajar.  

 

D. Kredit Bermasalah 

1. Pengertian Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, 

diragukan dan macet. Masalah tunggakan ini mempunyai banyak segi, sebab-

sebabnya saja sudah memberi beberapa pertimbangan yang patut diperhatikan. 

Pengertian kredit bermasalah NPL (Non Perfoming Loan) menurut 

Kasmir (2004:128) secara umum kemacetan kredit disebabkan oleh 2 unsur 

sebagai berikut : 

a. Dari pihak perbakan  

Artinya dalam melakukan analisanya, pihak analisis kurang teliti, 

sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya 

atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula 

terjadi akibat kolusi dari pihak analisi kredit dengan pihak debitur 

sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal–

akalan. 

b. Dari pihak nasabah 

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal 

yaitu : 

1) Adanaya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja 

untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga 

kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya 

unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenaranya 

nasbah mampu. 

2) Adanya unsur ketidak sengajaan. Artinya debitur mau 

membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang 

dibiayai mengalami musibah kebakaran, kebanjiran, dan 

sebagainya. Sehingga kemampuanuntuk membayar kredit 

tidak ada. 

 

2. Perhitungan Kredit Bermasalah 

Menurut H.As. Mahmoedin (2001:2), NPL (Non Performing Loan) 

adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi 
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tunggakan. Keberadaan NPL dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan 

kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. 

Cara perhitungan suatu kredit bermasalah atau biasa disebut dengan 

NPL (Non Performing Loan) berdasarkan SE BI No. 3/30 DPNP tgl 14 

Desember 2001 dalam Almilia (2005:13) adalah sebagai berikut. 

 

NPL= 
Kredit yang bermasalah 

x 100% 
Total kredit yang diberikan 

 

Hasil rumus tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan 

Analisis Trend. Analisis Trend merupakan suatu cara atau teknik dalam 

menganalisis yaitu untuk kecenderungan, apakah tetap naik atau mengalami 

penurunan. 

Peraturan Bank Indonesia No.72/PBI/2005 tanggal 27 November 2005 

tentang kualitas kredit, dimana kualitas kredit dapat digolongkan menjadi 

lancar (pass), dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar 

(substandard), diragukan (doubtful), dan macet (loss). Pemberian kredit yang 

dilakukan oleh bank ini mengandung resiko yaitu berupa tidak lancarnya 

pembayaran kredit atau dengan kata lain disebut kredit bermasalah NPL (Non 

Performing Loan) sehingga akan mempengaruhi kinerja bank. Kredit 

bermasalah yang terjadi dapat diturunkan dengan cara ekspansi atau 

restrukturisasi. Bank Indonesia telah menentukan sebesar 5% untuk NPL. 

Apabila bank mampu menekan rasio NPL di bawah 5% maka potensi 

keuangan yang akan diperoleh semakin besar. 
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3. Penyebab Timbulnya Kredit Bermasalah 

Bank dalam mengelola kredit akan selalu mengupayakan langkah-

langkah pencegahan agar kredit tidak menjadi bermasalah. Pada umumnya 

penyabab kredit bermasalah adalah kegagalan bisnis atau usaha nasabah, 

namun tidak semua kredit bermasalah muncul dikarenakan dari pihak nasabah 

saja tetapi dari pihak bank juga.  

Oleh karena itu kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh 2 

faktor menurut Kasmir (2002:102) yaitu: 

a. Dari pihak perbankan 

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam 

mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam 

melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya 

apa yang seharus nya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. 

Kemacetan suatu kredit juga dapat terjadi akibat kolusi dari pihak 

analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya 

dilakukan secara tidak obyektif. 

b. Dari Pihak Nasabah 

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan 2 hal 

yaitu: 

1) Adanya unsur Kesengajaan 

Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibanya 

kepada pihak bank sehingga kredit yang diberikan dengan 

sendirinya macet. 

2) Adanya Unsur Ketidak sengajaan. 

Artinya nasabah memiliki kemampuan untuk mambayar akan 

tetapi tidak mamapu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena 

musibah misalnya, kebanjiran atau kebakaran. 

 

Sedangkan menurut Suhardjono (2003:269) penyebab kredit 

bermasalah atau terjadinya tunggakan kredit dapat dilihat dari sisi nasabah, sisi 

eksternal nasabah dan sisi bank. Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah 

sebagai berikut: 
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a. Sisi Nasabah 

1) Faktor Keuangan 

Faktor-faktor keuangan yang dapat diidentifikasikan sebagai 

penyebab kredit bermasalah,anatar lain: 

a) Hutang meningkat secara tajam. 

b) Hutang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan 

asset. 

c) Penurunan penjualan dan laba kotor. 

d) Biaya penjualan, biaya umum, dan administrasi meningkat 

e) Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu. 

2) Faktor Manajemen 

Faktor-faktor manajemen yang diidentifikasikan sebagai 

penyebab kredit bermasalah, antara lain: 

a) Perubahan dalam manajemen dan kepemilikan perusahaan. 

b) Tidak ada kaderisasi atau job description yang jelas . 

c) Sakit atau meninggalnya orang yang penting dalam 

perusahaan. 

d) Kegagalan dalam perencanaan perngembangan bisnis. 

e) Manajemen puncak dikuasai oleh orang yang kurang cakap. 

f) Pelanggaran terhadap perjanjian atau klausa kredit. 

g) Penyalah gunaan kredit. 

h) System pengolahan usaha yang tidak memberikan kepuasan 

kepada pegawai, sehingga banyak pegawai melakukan 

pemogokan.. 

3) Faktor Operasional 

Faktor-faktor operasiaonal yang dapat diidentifikasikan sebagai 

penyebabkradit bermasalah,antara lain: 

a) Hubungan nasabah dengan mitra usahanya makin menurun. 

b) Terbatasnya pasokan bahan baku atau bahan penolong. 

c) Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama. 

d) Distribusi  pemasarannya terganggu. 

b. Sisi Eksternal 

Faktor eksternal yang dapat diidentifikasikan sebagai penyebab 

kredit bermasalah antara lain: 

1) Perubahan kebijaksanaan pemerintah disektor riil. 

2) Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar 

atas situasi keuangan dan oprasional dan manajemen 

nasabah. 

3) Kenaikan harga faktor-faktor produksi yang tinggi. 

4) Perubhan teknologi yang sangat cepat dalam industri yang 

sedang dijalani oleh nasabah. 

5) Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya. 

6) Bencana alam. 

7) Resesi, devaluasi, inflasi, deflasi, dan kebijakan moneter. 

c. Sisi Bank 
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Faktor yang dapat diidentifikasikan sebagai penyabab kredit 

bermasalah, antara lain: 

1) Buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap atau 

modal kerja. 

2) Adanya perubahan waktu dalam permintaan kredit 

musiman. 

3) Menerbitkan cek kosong. 

4) Gagal dalam memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian 

kredit. 

5) Adanya over kredit atau under financing. 

6) Manipulasi data. 

7) Penilaian agunan terlalu tinggi. 

8) Kredit topengan, tempilan, atau fiktif. 

9) Kelemahan analisa oleh pejabat kredit sejak awal proses 

pemberian kredit. 

10) Kelemahan dan pembinaan atau monitoring kredit. 

 

4. Tindakan Penyelamatan Kredit Bermasalah 

Dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah pihak bank dapat 

melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut Dendawijaya 

(2000:86): 

a. Reshedulling 

Reschedulling (penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama 

dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan 

kepada debitor. Reschedulling adalah penjadwalan kembali 

sebagian atau seluruh kewajiban debitor. Dalam jadwal baru yang 

disepakati bersama, bisa berbentuk: 

1) Jadwal angsuran per triwulan diubah menjadi per semester 

atau jadwal angsuran bulanan diubah menjadi angsuran 

triwulan. Sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman 

menjadi lebih panjang waktunya. 

2) Besarnya angsuran pokok pinjaman diperkecil dengan 

jangka waktu angsuran yang sama sehingga pelunasan 

pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama. 

3) Kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta tiap 

angsuran pokok yang ada akhirnya akan menyebabkan 

perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit. 

 

 

b. Reconditioning 

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk 

menyelamatkan kredit yang diberikan dengan cara mengubah 
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sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati 

bersama pihak debitor dan dituangkan dalam perjanjian kredit 

(PK). Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan 

masalah-masalah yang dihadapi oleh debitor dalam pelaksanaan 

proyek atau bisnisnya. 

Persyaratan yang diubah tersebut antara lain sebagai berikut: 

1) Tingkat bunga kredit 

2) Persyaratan untuk pencairan kredit, misalnya ditetapkan 

sebelum dilakukan pencairan kredit (loan disbursement) 

antara lain harus direkrut beberapa tenaga ahli asing akan 

melaksanakan proyek, tetapi tidak memungkinkan, 

persyaratan tersebut diperlunak atau bahkan ditiadakan 

sama sekali. 

3) Jaminan kredit (agunan), beberapa jaminan yang semula 

harus diberikan/ diserahkan debitor kepada bank terpaksa 

tidak bisa terlaksana karena beberapa alasan, misalnya 

tanah yang akan dijaminkan ternyata bermasalah dalam hal 

keabsahan sertifikat ataupun berupa tanah yang masih 

dipersengketakan dengan pihak ketiga, dan terdapat 

perubahan dalam daftar mesin dan peralatan yang dibeli 

debitor bagi proyeknya berdasarkan nasehat dari konsultan 

atau suplier mesin di luar negeri. 

4) Jenis serta besarnya beberapa fee yang harus dibayar 

debitor kepada bank, misalnya dalam kasus yang terjadi 

pada kredit sindikasi (kredit yang diberikan kepada satu 

debitor oleh beberapa bank secara bersama-sama dalam 

satu perjanjian kredit) 

5) Manajemen proyek atau bisnis yang dibiayai bank 

berdasarkan analisis yang dilakukan bank ataupun atas 

nasehat dari konsultan yang ditunjuk oleh bank. Hal ini 

terpaksa dilakukan untuk mengamankan jalannya proyek 

dan merupakan persyaratan baru atau persyaratan tambahan 

yang diminta oleh bank yan harus dipenuhi debitor dalam 

rangka penyelamatan proyek. 

6) Kombinasi dari beberapa perubahan tersebut di atas. 

c. Restructuring 

Restucturing, restukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang 

terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi 

pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Dalam kasus ini 

bank diperkenankan ikut menjadi pemegang saham dari 

perusahaan milik debitor karena dalam rangka rescu program. 

Menurut undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, 

sebenarnya bank dilarang ikut dalam penyertaan saham pada 

perusahaan nasabah, kecuali dalam proses penyelamatan kredit. 
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d. Kombinasi 3-R  

Dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah (rescu program), 

bila dianggap perlu bank dapat melakukan berbagai kombinasi dari 

tindakan rescheduling, reconditioning, dan restucturing tersebut di 

atas. 

e. Eksekusi 

Jika semua usaha penyelamatan seperti diuraikan di atas sudah 

dicoba namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi 

kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank 

melakukan eksekusi melalui berbagai cara antara lain: 

2. Menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Urusan 

Piutang Negara) 

3. Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (Perkara 

Perdata) 

 

E. Pengawasan kredit 

1. Pengertian Pengawasan Kredit 

Pengertian pengawasan merupakan langkah bank dalam memonitor 

perkembangan usaha debitur dalam membayar bunga setiap bulan dan 

angsuran pokok. Dalam mendukung pemberian kredit yang sehat dalam 

kegiatan perkreditan, bank melakukan pengawasan atas tahapan-tahapan 

prosese pemberian kredit yang dilakukan. Pengawasan kredit merupakan 

tahapan lebih lanjut atas proses pemberian kredit dan upaya kredit yang telah 

dicairkan tersebut dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah 

diperjanjikan, dengan adanya resiko yang terkandung dalam setiap pemberian 

kredit baik resiko bagi pihak bank maupun pihak penerima kredit, maka dalam 

rangka pengamanan dalam kredit yang disalurkan diperlukan adanya suatu 

aktifitas pengawasan kredit. 

Menurut Muljono (2001:461) yang menjelaskan bahwa pengawasan 

kredit merupakan : 

”Pengertian pengawasan kredit adalah salah satu fungsi 

manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam 
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pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan 

efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan 

dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan perkreditan yang telah 

ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang 

benar.”  

Menurut Suhardjono (2003:232) pengawasan kredit bertujuan untuk 

memastikan bahwa pengeloaan, penjagaan, dan pengawasan kredit sebagai 

asset bank berjalan dengan baik sehingga tidak timbul resiko yang diakibatkan 

oleh penyimpanganoleh pihak debitur maupun pihak intern. 

Dari pengertian tersebut pengawasan kredit dapat dilihat bahwa 

kegiatan pengawasan dalam oerkreditan mempunyai arti yang sangat penting 

karena kegiatan pengawasan merupakan penjagaan atau pengamanan terhadap 

kekayaan bank yang disalurkan atau diinvestasikan dibidang perkreditan. 

Kegiatan ini menjadi lebih penting lagi jika dikaitkan bahwa kredit merupakan 

harta bank yang mengandung resiko bagi bank, karena harta tersebut dikuasai 

oleh pihak luar bank yaitu nasabah.  

2. Jenis-jenis dan Sistem Pengawasan Kredit 

Ada beberapa jenis pengawasan kredit yang ditetapkan dalam 

pelaksanannya, antara lain : 

a. Preventive Control of Credit, adalah pengawasan kredit yang 

dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut 

macet.  

Dapat dilakukan dengan cara : 

1) Penetapan plafon kredit 

Batas maksimum penetapan dana yang diberikan oleh bank 

terhadap calon debitur. 

2) Pemantauan debitur 

Bank harus menonitoring perkembangan dari debitur yang 

bersangkutan setelah kredit diberikan. 
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3) Pembinaan debitur 

Bank dapat memberikan penyuluhan kepada debitur 

mengenai manajemen dan administrasi agar para debitur 

dapat mengelola kredit yang telah diberikan sesuai dengan 

fungsinya. 

b. Repressive Control of Credit adalah pengawasan kredit yang 

dilakukan melalui tindakan penagihan/ penyelesaian setelah kredit 

tersebut macet. Tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit 

macet dengan cara rescheduling, reconditioning, restructuring dan 

liquidation. Ataupun dengan cara menyita agunan kredit 

bersangkutan untuk membayar pinjaman debitur (Hasibuan, 

2006:106) 

 

System pengawasan kredit ada beberapa macam. System ini 

diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan kredit, yang ditujukan untuk 

mempermudah dan memmperlancar proses pengawasan kredit. System 

pengawasan kredit tersebut terdiri dari : 

a. Internal control of credit, adalah system pengawasan kredit yang 

dilakukan oleh karwayan bank yang bersangkutan, meliputi 

pencegahan dan penyelesaian kredit. 

b. Audit control of credit, adalah system pengawasan suatu penilaian 

masalah yang berkaitan dengan pembukuan kredit. 

c. External control of credit,  adalah system pengawasan kredit yang 

dilakukan oleh pihak luarm baik oleh Bank Indonesia ataupun 

dilakukan oleh akuntan public (Hasibuan, 2006:105) 

 

3. Teknik-teknik Pengawasan Kredit 

Pengawasan kredit yang dilakukan dapat ditempuh melalui beberapa 

teknik. Adapun teknik-teknik pengawasan kredit menurut Hasibuan 

(2006:105) adalah sebagai berikut  

a. Pengawasan langsung yaitu merupakan pengawasan oleh bank 

yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung 

ditempat kegiatan usaha debitur, untuk dapat mengetahui 

keadaanya yang sebenarnya dari usaha debitur yang di biayai oleh 

kredit tersebut. 

b. Pengawasan tidak langsung, yaitu merupakan pengawasan dimana 

pihak bank dalam memberikan kredit pada krediturnya hanya 

mengawasi dengan jalan meminta laporan neraca dan perhitungan 

rugi laba. 
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c. Pengawasan kombinasi langsung dan tidak langsung, yaitu 

merupakan pengawasan oleh bank dengan mengadakan 

memeriksaan langsung dan juga meminta laporan berkala yang 

diperlukan oleh bank. 

 

Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan kredit, 

disesuaikan dengan jenis kredit yang disalurkan dan kebijakan yang 

ditetapkan pada bank yang bersangkutan. 

4.  Tujuan Pengawasan Kredit 

Salah satu fungsi manajemen yang penting dalam setiap kegiatan 

usaha yaitu tahap “pengawasan”, begitu juga dalam perkreditan, karena 

kegiatan pengawasan merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap 

kekayaan bank yang disalurkan dibidang perkreditan.  

Menurut Hasibuan (2004:105) tujuan pengawasan kredit, antara lain 

adalah untuk: 

2. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.  

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

4. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet 

atau kredit bermasalah.  

5. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan 

telah baik atau masih perlu disempurnakan.  

6. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan 

mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.  

7. Mengetahui posisi persentase collectability credit yang disalurkan 

bank.  

8. Meningkatkan moral dan tanggung jawab analisis kredit bank.  

 

Dari tujuan pengawasan kredit tersebut dapat disimpulakan bahwa 

pelaksanan pengawasan perkreditan tersebut mempunyai ruang lingkup yang 

sangat luas tidak semata-mata mencari atau menemukan adanya 

penyimpangan atau penyelewengan saja dan karena aktifitas kredit 
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mengandung unsur resiko bagi bank, maka pengawasan kredit yang lemah 

perlu ditingkatkan. 

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 pengandalian. Aspek-aspek pengandalian kredit 

menurut Tawaf (1993,270) antara lain adalah:  

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

pemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang 

melakukan pembayaran kepada debitur, penagihan , analisis, 

administrasi kredit dan transaksi agunan. 

b. Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui 

direksi. Kebijakan tertulis mengenai kredit paling tidak harus 

memuat ketentuan mengenai limit cabang dan limit pemberian 

persetujuan, ketentuan mengenai jenis kredit yang dilarang, 

ketentuan mengenai jangka waktu, kredit (maksimum dan 

minimum), ketentuan mengenai tingkat bunga dan provisi, 

ketentuan mengenai perbandingan antara kredit dengan jaminan, 

informasi keuangan yang harus diperoleh dari debitur, konsentrasi 

kredit dan pengertian kredit bermasalah dan penangananya. 

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

Artinya para pengelola kredit dibank harus mempunyai 

pengetahuan yang cukup serta keterampilan yang memadai dalam 

menangani permasalahan kreditnya, baik yang menyangkut ke[ada 

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, pelaksanaan review serta pemantauan tindak 

lanjut atas masalah yang ada harus dilakukan secara terus menerus 

dan dibangun oleh system yang terorganisir sehingga mampu 

melakukan deteksi didini atas permasalahan yang ada berikut 

penanganan tindak lanjutnya. 
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6. Unsur-unsur Pengendalian Kredit 

Pengendalian merupakan tindakan untuk mengarahkan kegiatan, 

termasuk koreksi atas kekurangan yang ada serta penyesuaian kegiatan agar 

selaras dengan patokan atau tujuan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan 

tersebut, dalam pengendalian intern terdapat unsur-unsur pengendalian kredit 

dalam proses kredit menurut Tawaf (1999:280) adalah sebagai berikut: 

a. Personel yang kompeten dan dapat dipercaya. 

b. Adanya pemisahan tugas. 

c. Proses otorisasi yang tepat. 

d. Dokuman dan catatan yang memadahi. 

e. Control fisik aktiva dan catatan. 

f. pemeriksaan  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan oleh seseorang 

peneliti sebagai alat penuntun dalam melakukan suatu penilaian terhadap suatu 

obyek. Penuntun metode penelitian merupakan salah satu langkah yang sangat 

penting, karena apabila tidak dperhatikan akan terdapat suatu kesalahan dalam 

penelitian data, analisis data serta pengambilan keputusan atas hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Ketepatan dalam penggunaan metode penelitian perlu 

diperhatikan untuk memudahkan penulisan dalam menyusun hasil penelitian. 

 

A. Jenis Penelitian 

Untuk mencapai kebenaran ilmiah sangat diperlukan adanya penggunaan 

metode penelitian yang sesuai dengan makna yang terkandung dalam penelitian 

tersebut. Untuk menjawab permasalahan sesuai dengan judul penelitian ini, maka 

metode penelitianyang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai – nilai variabel mandiri, baik 

satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat suatu perbandingan atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiono, 2002:11). 

Dari uraian tersebut dapat disimpulakan bahwa penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa atau fenomena 

yang terjadi pada saat penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan 

secara sistematis dan akurat menganai sejumlah fenomena yang berkenaan dengan 

yang diteliti sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disimpulkan. 
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Untuk jenis penelitiannya yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus 

meliputi analisis mendalam dan konseptual terhadap situasi yang mirip dalam 

sebuah organisasi lain,dimana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah 

serupa dengan yang dialami oleh situasi sekarang ini. 

Tujuan yang baik, yang hendak dicapai dari suatu studi kasus adalah 

memberikan gambaran secara terperinci atau mendetail latar belakang, sifat – sifat 

serta karakter – karakter yang khas maupun status dari individu yang kemudian 

dari sifat – sifat itu akan dijadikan suatu hak yang bersifat umum. 

Jadi penelitian hanya akan menggambarkan keadaan perusahaan melalui data 

yang dihasilkan dari penyelidikan atau keterangan – keterangan, dengan 

memberikan gambaran menurut apa yang ada dalam kenyataan atau didalam 

praktek. Gambaran tersebut nantinya berkaitan dengan berbagai kebijaksanaan 

pengelolaan manajemen kredit di dalam upaya meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. 

B. Fokus Penalitian 

Salah satu faktor yang penting dalam suatu penalitian adalah menentukan 

fokus penelitian. Perlunya fokus penelitian adalah untuk membatasi studi dalam 

penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tidak terlalu luas. Pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara manajemen kredit untuk 

mengoptimalakan profitabilitas. Oleh karena itu fokus penelitian dalam 

penyusunan skripsi ini adalah : 

1. Penelitian terhadap struktur dan organisasi dari pada PD. BRP Kota 

Kediri. 
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2. Penelitian terhadap sistem dan prosedur pemberian kredit pada PD. BPR 

Kota Kediri. 

3. Penelitian terhadap tingkat NPL (Non Perfoming Loan) pada PD. BPR 

Kota Kediri. 

C. Lokasi Penalitian 

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah di PD. BPR Kota Kediri 

yang beralamat di Jl. Erlangga No. 3 Kediri. Hal ini disebabkan oleh PD. BPR 

Kota Kediri yang diasumsikan memiliki kondisi dan operasional yang ideal untuk 

mewakili kondisi dan operasional Bank yang ada pada umumnya. 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi: 

1. Data Primer 

Merupakan data dari orang pertama (subyek penelitian), yang 

diperoleh melalui  wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan. 

2. Data Sekunder 

Merupakan data primer yang kemudian diolah lebih lanjut dan 

disajikan oleh pihak pengumpul data primer, seperti berbentuk tabel-tabel. 

Data sekunder ini diperoleh dari dokumen, laporan-laporan, paper, studi 

kepustakaan yang dipublikasikan pihak bank.  
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E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara atau Interview 

Metode pengumpulan data melalui komunikasi langsung dengan pihak 

responden yang terkait dengan obyek penelitian. Data yang diperlukan 

dalam wawancara ini adalah gambaran umum, struktur organisasi dan 

wewenang serta tanggung jawabnya, sistem dan prosedur pemberian kredit 

modal kerja, dan kebijaksanaan dalam menetapkan kredit tersebut, serta 

pengalokasian dana bank. 

2. Dokumentasi 

Merupakan suatu tehnik pengumpulan data dengan melihat dan 

menggunakan laporan, catatan–catatan serta formulir–formulir dari PD. 

BPR Kota Kediri sehubungan dengan data yang diperlukan.  

F. Instrumen Penelitian 

Berdasarkan metode pengumpulan data di atas, maka instrumen penelitian 

yang digunakan adalah : 

1. Pedoman wawancara 

Yaitu merupakan panduan pertanyaan yang diajukan pada saat 

melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam masalah yang 

diteliti. 
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2. Sarana Dokumentasi 

Yaitu penulis menggunakan sarana berupa alat tulis dalam 

memperoleh hasil wawancara atau mengambil duplikasi dari dokumen – 

dokumen perusahaan. 

G. Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari pengumpulan data tersebut, maka data perlu 

diklasifikasikan kemudian diolah dan dianalisis. Proses analisis merupkan usaha 

untuk menemukan jawaban yang akan diperoleh selama melakukan penelitian. 

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis statistic. 

Metode analisis yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif.  

Menurut Moleong, (2005:6) metode kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian, misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan 

dengan cara deskriptif dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.  

 

Pengertian diatas dapat memberikan gambaran pada kita bahwa pada 

metode analisis kualitatif ini adalah untuk memberikan gambaran dan pemahaman 

secara detail mengenai fenomena yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara 

menggunakan prosedur teoritis serta pikiran yang logis. 

Proses analisis data merupakan suatu usaha untuk menemukan jawaban 

yang ingin dperileh salama mengikuti penelitian. Adapun tujuan analisis data di 

dalam penelitian ini adalah untuk membatasi penemuan-penemuan hingga 

menjadi suatu data yang teratur, tersusun, dan lebih berarti didalam penerapan 

prosedur suatu pemberian kredit, pengawasan dan kredit bermasalah. 

Dalam penelitian ini penulis akan mempelajari pelaksanaan pengelolaan 

kredit pada PD. BPR Kota Kediri. Setelah itu, penulis akan menghubungkan 
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antara pelaksanaan pengelolaan kredit pada PD. BPR Kota Kediri dengan teori 

pengelolaan kredit yang efektif. Berdasarkan hubungan antara pelaksanaan kredit 

dengan teori yang relevan, dapat diketahui faktor–faktor mana yang tidak 

menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Adapun langkah-langkah dalam 

analisis data penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh PD. 

BPR Kota Kediri. 

2. Menganalisis aspek pelaksanaan sistem dan prosedur pemberian kredit 

pada PD. BPR Kota Kediri yang meliputi: 

a. Menganalisis aspek pengendalian personel yang kompeten dan 

dapat dipercaya pada saat proses permohonan kredit. 

b. Menganalisis aspek pengendalian adanya pemisahaan tugas pada 

proses permohonan kredit. 

c. Menganalisis aspek pengendalian prosedur otorisasi yang tepat 

pada saat proses permohonan kredit, analisi kredit, penarikan kredit 

dan pengawasan kredit. 

d. Menganalisis pengendalian control fisik aktiva dan catatan pada 

saat proses permohonan kredit, analisis kredit, penarikan kredit dan 

pengawasan kredit. 

3. Menganalisis jumlah kredit bermasalah pada tahun 2007 sampai 

dengan 2009 berdasarkan tingkat kolektibilitasnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah singkat PD. BPR Kota Kediri 

PD. BPR Kota Kediri berdiri atas dasar Peraturan Daerah Kota Kediri 

No.8 Tahun 2002 tanggal 24 April 2002, Perubahan dengan Perda No.1 Tahun 

2003, Perubahan kedua dengan Perda No.8 Tahun 2005 dan ijin usaha dari Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia No.5/24/KEP.DGS/2003 tanggal 11 Juni 2003. 

Peresmian kantor atau Grand Opening dilakukan oleh Walikota Kediri 

Drs.H.A.Maschut pada tanggal 17 Juli 2003. 

Dalam pendiriannya, PD. BPR Kota Kediri, menjadi BPR PRIMADONA, 

memiliki visi yang kuat dan tajam sebagai arah perkembangan yaitu : 

“PD. BPR Kota Kediri menjadi BPR PRIMADONA,memiliki naluri yang kuat 

dan tajam sebagai arah perkembangan, agar PD. BPR Kota Kediri dapat memiliki 

daya pikat dalam kancah usaha Perbankan sebagai wujud nyata terciptanya sarana 

intermediasi bagi masyarakat  Kediri dan sekitarnya”.. 

  Sementara itu misi yang diemban oleh PD. BPR Kota Kediri adalah PD. 

BPR Kota Kediri, dapat memberikan PELAYANAN PRIMA, dengan komitmen 

yang tinggi memberikan PELAYANAN kepada nasabah, melalui kerjasama tim 

yang saling asuh, asah, asih dilandasi sikap kerja yang professional sehingga : 

a. Dapat sebagai mitra kerja yang diminati dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan memberikan pelayanan serta kepuasan bagi masyarakat 

pengguna produk / jasa BPR Kota Kediri. 
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b. Dapat menyediakan produk perbankan yang diminati masyarakat dengan 

beragam inovatif disertai teknologi yang memadai. 

c. Dapat menyediakan tenaga professional, guna memberikan pelayanan 

yang cepat, cermat dan tepat. 

d. Dapat mewujudkan tingka kesejahteraan Pegawai dan tingkat 

kesejahteraan masyarakat pengguna jasa PD.BPR Kota Kediri. 

e. Dapat melaksanakan rinsip prudential banking mencapai BPR yang 

tangguh dan sehat. 

Sesuai dengan misi dan akta pendiriannya, kegiatan PD. BPR Kota Kediri 

sebagai perusahaan jasa yang bergerak di bidang perbankan dimaksudkan untuk : 

1. Kredit 

Memberikan bantuan penambahan modal dalam usaha untuk 

meningkatkan dan mengembangkan usaha kecil yang berupa kredit 

dengan jaminan berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan 

Bermotor) sepeda motor ataupun mobil dan sertifikat (Surat Bukti 

Kepemilikan Tanah atau Bangunan). Sesuai dengan persyaratan dan 

persetujuan yang ditentukan oleh bank. 

2. Tabungan dan Deposito 

Melayani tabungan dan deposito dari nasabah sebagai upaya 

penghimpunan dana guna bank dari masyarakat.  

2. Adapun Maksud dan Tujuan dari PD. BPR Kota Kediri adalah : 

a. Mendorong pertumbuhan perekonomian, meningkatkan pelayanan 

kebutuhan masyarakat serta membangun daerah pelayanan kebutuhan 
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masyarakat serta membangun daerah di segala bidang dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat serta dapat menambah sebagai 

sumber pendapatan asli daerah 

b. Menghindari munculnya rentenir dan pengijon yang merusak 

perekonomian daerah. 

Untuk mencapai maksud dan tujan tersebut PD. BPR Kota Kediri 

melakukan usaha meliputi : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito 

serta bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit/pinjaman guna menjalankan usaha dalam bidang 

perdagangan, pertanian, industry dan bidang usaha lainnya bagi pelaku 

UMKM, karyawan swasta, pegawai negri sipil maupun militer. 

c. Melakukan kerja sama antara BPR maupun dengan lembaga perbankan 

ataupun lembaga keuangan lainnya. 

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Deposito dan tabungan 

pada bank lain. 

e. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

3. Lokasi Kantor PD. BPR Kota Kediri  

Lokasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

menentukan kelangsungan dan juga berpengaruh terhadap perkembangan suatu 

perusahaan. Dimana penentuan faktor tersebut dilakukan sebelum perusahaan 

melaksanakan kegiatan atau aktivitas operasional perusahaan. Sehingga tercipta 
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suasana kerja yang nyaman dan mendukung semangat dalam membantu 

kelancaran kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Sehubungan 

dengan uraian tersebut, lokasi PD. BPR Kota Kediri yang berpusat di Jl. Erlangga 

No. 3 Kediri, dan Untuk Efektifitas dalam memberikan jasa pelayanan terhadap 

nasabah, maka PD.BPR Kota Kediri memperluas daerah operasionalnya dengan 

membuka kantor kas antara lain : 

1. Jl. KDP Slamet Pasar Bandar Kediri 

2. Jl. Merbabu No.250 Mrican Kediri 

3. Jl. Supersemar No. 52 Ngronggo Kediri 

4. Kios Temporejo No.5 Pesantren Kediri 

5. Jl. Diponegoro No.11 Kedir 

6. Jl. Sersan Suharmaji No.155 Manisrenggo Kediri 

Dan membuka kantor cabang : 

1. Malang yang terletak di Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Malang 

2. Ngawi yang terletak di Jl. Jenderal Sutoyo No.57 Ngawi  

Lokasi yang dipilih sebagai tempat pendirian PD. BPR Kota Kediri 

memiliki beberapa kebaikan sebagai berikut : 

1. Faktor Primer 

a. Lokasi Perusahaan cukup strategis. 

b. Perekonomian di Kota Kediri dan sekitarnya cukup berpotensi bagi 

BPR dengan mata pencaharian yang kompleks 
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2. Faktor Sekunder 

Faktor sekunder yang berkaitan dengan keinginan perusahaan 

untuk ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitarnya 

dalam hal membantu pengusaha kecil dan menengah baik dalam 

pemberian kredit maupun dalam hal penghimpunan dana, sehingga 

praktek-praktek ijon dan pelepas uang ( rentenir ) bisa berkurang, di 

samping itu berperan juga untuk membuka usaha yang baru bagi penduduk 

sekitar. 

 4. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi suatu perusahaan disusun berdasarkan fungsi, bagian 

dan jabatan. Dengan maksud agar pengkoordinasian jalannya fungsi-fungsi yang 

telah diciptakan dengan prosedur yang telah ditentukan. Struktur organisasi yang 

tepat bagi suatu perusahaan belum tentu baik bagi perusahaan lain. Dimana 

kemampuan suatu perusahaan dalam menyusun struktur organisasi merupakan 

pencerminan dari kemampuan seoarang pimpinan dalam melakukan dan 

memberikan tugas dan tanggung jawab kepada bawahannya. Organisasi dari suatu 

perusahaan secara langsung mempunyai pengaruh terhadap kelancaran aktivitas 

perusahaan yang bersangkutan.  

Dalam struktur organisasi dari PD. BPR Kota Kediri adalah sruktur 

organisasi garis dan staff. Wewenang tanggung jawab dari struktur organisasi PD. 

BPR Kota Kediri berjalan lurus dan vertikal melalui saluran yang tunggal dimana 

masing-masing bagian di bawah pengawasan bagian dari jenjang yang setingkat di 

atasnya. Terdapat karyawan PD. BPR Kota Kediri yang mempunyai tugas dan 
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wewenang ganda dalam struktur organisasi, tetapi tidak menutup kemungkinan 

tugas dan wewenang dari bagian yang lain akan di abaikan atau terbengkalai. 

Kebijaksanaan yang menyangkut persoalan secara menyeluruh 

dirumuskan secara bersama-sama. Sedangkan keputusan diambil secara mufakat. 

Jika tidak tercapai kesepakatan, maka direktur utama mengambil keputusan 

terakhir dan sekaligus menjadi penanggung jawab terakhir. 

Sebagai pendukung pelaksanan tugas tenaga kerja diperlukan bentuk 

Struktur Organisasi yang diterapkan oleh Direksi dengan penjabaran dan 

pelaksanaan tugas meliputi : 

a.  Dewan Pengawas mempunyai fungsi, tugas dan wewenang : 

1) Tugas:  

Membantu Kepala Daerah dalam menetapkan kebijakan umum, 

melaksanakana pengawasan, pembinaan dan pengendaian terhadap BPR 

Milik Pemerintah Daerah Kota Kediri dengan cara hadir setiap saat sesuai 

dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar (Perda BPR Kota Kediri) dan 

mendatangani buku catatan kehadiran. 

2) Fungsi : 

a) Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan BPR daerah. 

b) Pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan BPR daerah. 

c) Penetapan kebijakan anggaran dan keuangan BPR daerah. 

d) Pembinaan dan pengembangan BPR daerah. 
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3) Wewenang : 

a) Menyampaikan Rencana kerja Tahunan dan Anggaran kepada 

Daerah untuk mandapatkan pengesahan. 

b) Meneliti Neraca dan perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan 

kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan Kepala Daerah. 

c) Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta ataupun tidak 

diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan 

PD. BPR. 

d) Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan perusahaan dan pengelolaan PD. BPR. 

e) Mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada 

kepala Daerah. 

f) Menunjuk seseorang atau beberapa ahli untul melaksanakan tugas 

tertentu. 

b. Direksi mempunyai tugas, fungsi dan wewenang : 

1) Menyusun pelaksanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan 

seluruh kegiatan oprasiona BPR Daerah. 

2) Melakuka kerjasama dengan pihak lain dalam upaya mengembangkan 

BPR daerah. 

3) Wajib menyampaikan laporan dalam rapat tahunan. 

c. Direktur Utama mempunyai tugas : 

1) Menjalankan kepemimpinan PD. BPR Kota Kediri sehari-hari 

berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Kepala Daerah 
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dan Dewan Pengawas dengan memperhatikan tata tertib dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2) Menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam melaksanakan 

tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas 

bagian. 

3) Mewakili Bank dalam melakukan segala tindakan hukum secara 

intern/ekstern demi kepentingan PD. BPR Kota Kediri. 

4) Memberikan pertanggung jawaban atas jalannya operasional PD. BPR 

Kota Kediri kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas. 

5) Mengengkat dan memperhentikan Pegawai Tetap atas persetujuan 

Kepala Daerah. 

6) Menetapkan Suku Bunga Tabungan, Deposito dan Kredit. 

7) Menyusun Rencana Kerja Tahunan & melaporkan hasilnya kepada 

Walikota melalui Dewan Pengawas. 

8) Menetapkan Mekanisme/Standar operasional Perusahaan (SOP) dan 

Peraturan Ketenagakerjaan PD. BPR Kota Kediri mengetahui Dewan 

Pengawas. 

d. Direktur mempunyai tugas : 

1) Mewakili Direktur Utama apabila berhalanagan. 

2) Bersama Direktur Utama menentukan kebijaksanaan, mengawasi dan 

bertanggung jawab atas kekayaan PD. BPR Kota Kediri. 

3) Membantu tugas Direktur Utama dalam menentukan kebijaksanaan 

teknis PD. BPR Kota Kediri. 
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4) Meneliti dan menata kesempurnaan administrasi PD. BPR Kota Kediri, 

mengenai pembukuan, Tabungan, Deposito, system dan prosedur 

pemberian kredit dan kesempurnaan tentang kekuatan yuridis akta-akta 

yang dibuat PD. BPR Kota Kediri. 

5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Utama. 

e. Sekretariat Dewan Pengawas mempunyai : 

1) Sebagai penghubung tugas Dewan Pengawas dengan Direktur Utama. 

2) Meneruskan konsep dan berkas kepada Dewan Pengawas. 

3) Menyampaikan surat-surat penting dari–ke, Direksi, Dewan Pengawas 

dan Walikota. 

4) Mengatur dan menyiapkan Rapat Koordinasi Direksi, Dewan 

Pengawas & Walikota. 

f. Komite Kredit, terdiri dari Direksi, Kepala Divisi / Kepala Bagian 

Pemasaran, AO & Adm Kredit dibentuk berdasarkan kebutuhan 

mempunyai tugas : 

1) Mengadakan rapat untuk menentukan jumlah kredit yang akan 

diberikan. 

2) Memberikan masukan dan saran kepada Direksi terhadap calon 

nasabah. 

3) Melakukan koreksi terhadap hasil analisa kemampuan calon nasabah. 

4) Memberi rekomendasi keputusan kredit. 

g. Komite Asset & Liability (ALCO) dibentuk berdasarkan kebutuhan 

keanggotaannya merupakan perangkapan dari Unsur Dewan Pengawas, 
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Direksi, Kepala Divisi Operasional & Kepala Divisi Pemasaran 

mempunyai tugas : 

1) Mengkoordinasikan realisasi rencana kerja dengan menganalisis, 

mengantisipasi setiap implikasi yang timbul terhadap asset & 

liabilities. 

2) Memprediksi net interest margin pada tiap tingkat bunga yang 

berbeda-beda. 

3) Melakukan review atas keputusan yang terdahulu berkaitan dengan 

kebijakan. 

4) Memperbaiki teknik dan taktik perencanaan penghimpunan  dan 

penyaluran dana melalui analisis pasar. 

h. Audit Intern mempunyai tugas : 

1) Pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan rencana kerja dan 

rencana anggaran pendapatan belanja, penyelenggaraan tata kerja dan 

prosedur dari unit-unit kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 

2) Melakukan pemeriksaan dan memberikan masukan terhadap unit-unit 

kerja. 

3) Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kredit. 

4) Melakukan pengecekan persediaan ATK. 

5) Melakukan check fisik saldo teller. 

6) Melakukan pemeriksaan & mengupdate data deposan/debitur. 

7) Melaporkan hasil kerja kepada Dewan Pengawas dan Direksi. 

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama. 
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i. Kepala Divisi Pemasaran setiap bulan melaksanakan pembayaran gaji 

pegawai dan bertanggung jawab/mengkoordinir pelaksanaan tugas bagian : 

1) Account Officer. 

a) Memasarkan produk PD. BPR Kota Kediri seoptimal mungkin. 

b) Memproses calon Debitur & Debosan sesuai ketentuan. 

c) Menjaga dan memelihara nasabah Deposan dan Debitur. 

d) Menjaga dana yang dihimpun dan terus ditingkatkan. 

e) Menjaga dana yang disalurkan dalam bentuk kredit dengan kondisi 

lancar. 

2) Kredit bermasalah. 

a) Menerima pelimpahan dari AO nasabah kredit bermasalah / NPL. 

b) Membuat teguran bagi debitur yang menunggak angsuran. 

c) Melaksanakan pembaharuan data debitur yang telah jatuh tempo. 

d) Melakukan kunjungan ke debitur yang kurang lancar. 

e) Membuat laporan kondisi debitur non performen loan (NPL). 

f) Menyampaikan somasi bagi nasabah yang sulit ditagih dan ada 

indikasi melakukan penipuan dalam perbankan. 

g) Melakukan penarikan/pengambil alihan barang jaminan dengan 

cara persuasive atau melalui pihak ketiga. 

h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi. 
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j. Kantor Kas : 

1) Sebagai kepanjangan tangan Kantor Pusat. 

2) Menerima, menghimpun deposan dan debitur diteruskan ke Kantor 

Pusat. 

3) Memelihara, menjaga kwalitas dan kwantitas nasabah debosan serta 

debitur dengan baik. 

k. Kepala Divisi Operasional bertanggung jawab dan mengkoordinir 

pelaksanaan tugas bagian : 

1) Customer Service. 

a) Memberi pelayanan setiap calon atau nasabah yang memasuki 

Kantor PD. BPR Kota Kediri. 

b) Menerima / memproses pembukaan / penutupan dan 

mengagendakan  Nasabah Penabung / Deposito / Peminjam. 

c) Menerima surat masuk untuk diteruskan ke Bagian Umum. 

d) Menerima telepon yang masuk dan menjawab atau meneruskan 

sesuai tujuan pembicaraan penelpon. 

e) Mencetak laporan bulanan Nasabah Penabung & Deposito. 

f) Mengupdate masa berlakukanya KTP setiap deposan, apabila masa 

berlaku telah habis untuk dimintakan KTP yang baru.   

g) Bertanggung jawab atas pelaksanaan KYC setiap harinya. 

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi. 
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2) Teller. 

a) Menerima dan membayar uang sesuai persetujuan  

b) DireksiMengambil dan menyetor uang di Bank lain melalui petugas 

yang ditunjuk. 

c) Menjaga kondisi Kas harian mencukupi untuk melakukan 

pembayaran. 

d) Membuat laporan akhir hari sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi. 

3) Administrasi kredit. 

a) Menerima dan memeriksa kelengkapan hasil kerja Account Officer. 

b) Melakukan check data calon nasabah melalui bagian EDP. 

c) Setelah ada persetujuan, melakukan proses kredit sesuai ketentuan. 

d) Menyusun dan mengoreksi dokumen kredit agar memiliki dasar 

hukum yang kuat dan disusun sesuai cheklis yang telah ditentukan. 

e) Menyimpan dokumen kredit sesuai tempat yang telah ditentukan. 

f) Membuat daftar tagihan setiap debitur sesuai AO masing-masing. 

g) Membuat laporan-laporan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 

h) Membuat surat somasi sesuai hukum yang berlaku bagi nasabah 

bermasalah. 
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4) EDP (Electronik Data Program), bila sudah ada:  

a) Setiap calon nasabah check melalui SID dan meminta DIN ke 

Bank Indonesia Pusat. 

b) Menyampaikan laporan data kredit dan labul ke Bank Indonesia 

bersama bagian pembukuan/accounting. 

c) Melakukan pemeliharaan computer dari perangkat lunak dan 

perangkat keras agar selalu siap digunakan. 

d) Memonitor Peraturan Pemerintah, Bank Indonesia dan lainnya 

yang berkaitan dengan operasional Bank di internet. 

e) Menerima laporan bulanan dari Kantor Cabang untuk 

digabungkan. 

5) Akutansi / Pembukuan 

a) Mengadakan penelitian dan memperbaiki bukti-bukti penerimaan 

dan pengeluaran uang yang tidak sesuai serta membukukan 

berdasarkan rekening masing-masing. 

b) Pemindah bukuan Kredit/Debet dengan mekanisme yang telah 

ditetapkan. 

c) Membuat laporan akhir hari dan akhir bulan sesuai ketentuan. 

d) Membuat laporan ke Bank Indonesia & Kepala Daerah (Walikota) 

sesuai ketentuan. 

e) Membuat laporan publikasi setiap triwulan dilaporkan ke Bank 

Indonesia. 
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f) Membuat laporan penjaminan sesuai format yang telah ditetapkan 

dan mengoreksi laporan bulanan Kantor Cabang dan 

menggabungkan dengan laporan Kantor Pusat. 

6) Umum dan Personalia. 

l. Pemasaran ; 

1) Account Officer  

a) Memasarkan produk PD. BPR Kota Kediri seoptimal 

mungkin. 

b) Memproses calon Debitur & Debosan sesuai ketentuan. 

c) Menjaga dan memelihara nasabah Deposan dan Debitur. 

d) Menjaga dana yang dihimpun dan terus ditingkatkan. 

e) Menjaga dana yang disalurkan dalam bentuk kredit dengan 

kondisi lancar. 

f) Menjaga nama baik PD. BPR Kota Kediri. 

g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi. 

2) Kredit Bermasalah. 

a) Menerima pelimpahan dari AO nasabah kredit bermasalah / 

NPL. 

b) Membuat teguran bagi debitur yang menunggak angsuran. 

c) Melaksanakan pembaharuan data debitur yang telah jatuh 

tempo. 

d) Melakukan kunjungan ke debitur yang kurang lancar. 

e) Membuat laporan kondisi debitur NPL (non performen loan). 
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f) Menyampaikan somasi bagi nasabah yang sulit ditagih dan ada 

indikasi melakukan penipuan dalam perbankan. 

g) Melakukan penarikan/pengambil alihan barang jaminan dengan 

cara persuasive atau melalui pihak ketiga. 

h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi. 

3) Kantor Kas 

m. Suku Bunga Penempatan Dana Antar Kantor. 

1) Penempatan dana dari Kantor Pusat ke Kantor Cabang dikenakan 

bunga minus 2 % (dua per seratus) dari ketentuan suku bunga 

simpanan yang ditentukan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). 

2) Penempatan dana dari Kantor Cabang ke Kantor Pusat dikenakan 

bunga minus 1% (satu perseratus) dari ketentuan suku bunga simpanan 

yang ditentukan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). 



60 

 

                   

 

S
T

R
U

K
T

U
R

 O
R

G
A

N
IS

A
S

I 

P
D

. 
B

P
R

 K
O

T
A

 K
E

D
IR

I 



61 

 

                   

B. Penyajian Data 

1. Pelaksanaan Pemberian Kredit 

Dalam prosedur pengajuan kredit terdapat beberapa tahapan yang harus 

dilalui oleh nasabah yang akan mengajukan kredit. Tahapan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Calon Nasabah.  

  Kredit Pasar : 

Mengisi formulir permohonan kredit yang dilampiri : 

 Bagi pedagang di pasar kecil : 

a) Asli Surat Kepemilikan Bedak/Los. 

b) Foto copy KTP & Kartu padagang.  

c) Foto Copy Kartu Keluarga. 

d) Jangka waktu kredit maksimal 24 bulan. 

 Bagi pedagang di perumahan : 

a) Foto Copy KTP suami istri. 

b) Foto copy Kartu Susunan Keluarga. 

c) Memiliki Jaminan berupa barang bergerak seperti TV, lemari 

es, Ijasah, Akte Kelahiran dll. 

d) Jangka waktu kredit maksimal 12 bulan.  

 Bagi pedagang Grosir : 

a) Foto Copy KTP suami istri. 

b) Copy Kartu Susunan Keluarga. 

c) Copy Kartu Pedagang. 
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d) Asli Bukti kepemilikan Kios. 

e) Surat Persetujuan dari Kepala Dinas Pasar Kota Kediri. 

f) Jangka waktu kredit maksimal 72 bulan. 

Kredit Umum : 

Mengisi formulir permohonan kredit, jaminan kendaraan 

bermotor dilampiri dengan : 

a) Foto Copy KTP suami & istri, rangkap 2. 

b) Foto copy Kartu Keluarga rangkap 2. 

c) Foto copy  BPKB  rangkap 2. 

d) Foto STNK & Pajak Kendaraan. 

e) Faktur/Kwitansi pembelian dari Pemilik kendaraan yang 

tersebut di BPKB. 

f) Cek fisik kendaraan (gesekan No. rangka & No. mesin). 

g) Menanda tangani Surat Kuasa pengambilan barang Jaminan. 

h) Jangka waktu suku bunga reguler maksimal 12 bulan, Musiman 

maksimal 24 bulan dan Angsuran pokok dan bunga maksimal 

60 bulan.  

 Jaminan Sertifikat Tanah disertai dengan : 

a) Pengikatan melalui Notaris yang ditunjuk oleh BPR. 

b) Copy PBB dan IMB bila ada rangkap 2. 

c) Copy surat nikah rangkap 2 . 

d) Foto Copy KTP rangkap 2. 

e) Foto copy Kartu Keluarga rangkap 2. 
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Kredit Program : 

 Pegawai Negeri & Swasta potong gaji kolektif disertai dengan : 

a) Surat Kuasa Pemotongan Gaji dari Nasabah yang bersangkutan.. 

b) Surat Pernyataan dari Bendahara & Pimpinan untuk menyetor 

angsuran ke PD.BPR Kota Kediri. 

c) Surat Keterangan Gaji. 

d) Foto Copy KTP rangkap 2. 

e) Foto copy Kartu Keluarga rangkap 2. 

 Bagi Proyek Pemerintah Kota Kediri : 

a) CV dan disertai adanya jaminan dari Pejabat/Pinpro yang 

bersangkutan. 

b) SPK, NPWP, TDP & Copy KTP Pimpinan. 

c) Surat Kuasa pengambilan dan pencairan SPMU dari Kabag. 

Keuangan.  

(Dengan perlakukan khusus mengutamakan keamanan pengembalian) 

b. Permohonan  diregister di buku  Register  Permohonan  Kredit. 

c. Daftar dan konfirmasikan calon nasabah ke aplikasi Web SID 

(system informasi debitur) Bank Indonesia meminta DIN (Debitur 

Indentitas Number) sesuai Peraturan Bank Indonesia 

No.7/8/PBI/2005 tanggal 24 Januari 2005 Tentang SID (Sistem 

Informasi Debitur). 

d. Berkas permohonan diserahkan kepada AO setelah diteliti 

kelengkapannya. 
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e. Daftarkan calon Nasabah kebagian SID untuk memperoleh DIN, 

apakah calon nasabah tersebut bebas dari kredit bermasalah di 

Perbankan. 

f. Dilakukan survey oleh AO yang meliputi 6 C nasabah : 

1) Character ------- Karakter calon nasabah. 

2) Capacity-------- Kemampuan nasabah untuk 

mengembalikan. 

3) Condition of Economic - Prospek usaha. 

4) Capital -------- Kemampuan permodalan calon debitur. 

5) Colateral ------- Barang jaminan. 

6) Cash Flow -----  Arus Kas Penerimaan & Pengeluaran. 

7) Selain itu perhatikan ketentuan sesuai Peraturan Bank 

Indonesia Nomer : No.5/23PBI/2003 tanggal 23 Oktober 

2003 tentang Prinsip Pengenalan Nasabah.   

g. AO membuat analisa kredit dengan mencantumkan keterangan 

yang sebenarnya dari  kondisi  termasuk biaya hidup calon  debitur 

dan  bertanggung  jawab atas  kebenaran analisa yang  dibuat dan 

kelancaran angsuran kreditnya. 

h. Mengajukan analisa kredit disertai dengan berita acara komite 

kredit kepada Direksi / Pimpinan untuk pemutusan kredit. 

i. Keputusan Direksi / Pimpinan : 

1) Ditolak ---- Berkas permohonan kredit dikembalikan 
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2) Diterima --Berkas permohonan kredit diserahkan kepada 

Adm. Kredit, kemudian dibuatkan Surat Persetujuan Kredit. 

j. Adm. Kredit mempersiapkan berkas-berkas Akad kredit (perjanjian 

kredit dan  pengikatan jaminan) sebagai berikut : 

1) Perjanjian Kredit --- rangkap 2 

2) Pengakuan Hutang -- rangkap 2 

3) Surat Kuasa Menjual -- rangkap 2 

4) FEO (Fiduciaire/Fiducia) untuk jaminan barang bergerak 

(kendaraan bermotor,dll ). 

5) Kartu angsuran. 

6) Slip droping/realisasi kredit bermeterai cukup. 

k. Akad kredit  dapat  dilakukan   apabila    persyaratan    kredit   

dinyatakan   telah  lengkap, oleh petugas bank (yang diberi 

wewenang) dengan ketentuan  sebagai  berikut : 

1) Jaminan barang bergerak kendaraan bermotor / tanah & 

bangunan -- Suami-Istri / Ahliwaris. 

2) Debitur wanita status kawin --- Suami-Istri. 

3) Debitur status duda/janda jaminan tanah -- Duda/Janda 

beserta ahli waris. 

4) PNS -- Pemohon kredit 

l. Surat kepemilikan  barang  jaminan  (asli)  disimpan  Bank, sedang  

fisik  barang jaminan dipergunakan Debitur dengan status pinjam. 
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m. Dropping/pencairan, angsuran & laporan kredit dengan program 

Komputer : 

1) Masuk ke menu utama kredit 

2) Cari  Master Data dan enter 

3) Masukkan  data nasabah,  jumlah plafon,suku bunga, jangka 

waktu, biaya administrasi/provisi, barang jaminan & harga 

taksirannya. 

4) Cetak kwitansi realisasi dan mintakan tanda tangan ke 

Pimpinan. 

5) Buatkan slip setoran pembayaran biaya administrasi, Provisi, 

& meterai. 

6) Kwitansi Serahkan ke nasabah untuk mengambil uang ke 

kasir/teller. 

7) Setiap  ada  angsuran  koordianasi  dengan  Teller  dan  

masukkan data nasabah serta  jumlah angsuran yang telah 

diterima oleh Teller. 

8) Laporan, masuk ke menu utama kredit, cari laporan akhir 

bulan dan dicetak. 

9) Cetak daftar taksiran harga barang jaminan tiap bulannya. 

10) Cetak tunggakan & kolekbilitas sampai dengan akhir bulan  

11) Cetak laporan Daftar Nominatif kredit setiap bulannya. 

12) Cetak tagihan tiap AO. 

13) Cetak bulanan sandi Bank Indonesia. 
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n. Pencatatan kredit secara manual oleh Adm. Kredit : 

1) Pembuatan kartu kredit. 

2) Pembuatan daftar angsuran (komputer) untuk monitoring  

3) Daftar collectibilitas kredit 

4) Register barang jaminan 

5) Dan lain-lain. 

o. Suku Bunga Kredit, atas saran ALCO dengan ketetapan Direksi  

dibagi atas dasar : 

 Kredit suku bunga Reguller dan musiman dengan barang 

jaminan :  

1) Kendaraan bermotor ….. - …… %  per  bulan. 

2) Sertifikat tanah ….. - …… %   per  bulan. 

3) Setiap bulan mengangsur pokok & bunga  ….. - ….. % per 

bulan    

4) Cash colleteral (ditentukan tersendiri) 

 Kredit Installment (cicilan tetap) dengan jaminan : 

1) Kendaraan bermotor ….. - ….. %  per bulan 

2) Sertifikat tanah ……. - …….. %  per bulan 

3) Cash colleteral (ditentukan tersendiri) 

 Kredit suku bunga Anuitas dengan jaminan dan potong gaji 

lolektif : 

1) Kendaraan bermotor ……. - ……. %  per  bulan 

2) Sertifikat tanah  …….. - …….. %  per bulan 
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3) Personal garansi (Potong gaji kolektif) …… – ……. % per 

bulan 

4) Cash colleteral (ditentukan tersendiri) 

Menyimpang dari ketentuan diatas atas persetujuan Direktur 

Utama. 

p. Angsuran Kredit : 

1) Angsuran bagi nasabah katagori lancar langsung datang ke 

kasir/teller. 

2) Angsuran bagi nasabah katagori lancar dijemput oleh 

petugas/AO yang bersangkutan. 

3) Angsuran bagi nasabah non lancar  ditangani oleh bagian 

kredit bermasalah. 

4) Angsuran bagi nasabah non lancar yang sulit ditagih 

ditangani pihak ketiga. 

q. Biaya Administrasi, Provisi & komisi Kredit, atas saran ALCO 

ditetapan Direksi : 

1) Biaya Administrasi Kredit sebesar … - … % dari plafon 

kredit. 

2) Biaya provisi & Komisi Kredit sebesar …. - ……  % dari 

plafon kredit.  

Menyimpang dari ketentuan diatas atas persetujuan Direktur 

Utama. 
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r. Denda Keterlambatan Angsuran : 

1) Keterlambatan 1 s/d 7   hari    = 1,5 % dari total kewajiban. 

2) Keterlambatan 8 s/d 15 hari    = 3 % dari total kewajiban. 

3) Keterlambatan 16 s/d  23 hari  = 4.5 % dari total kewajiban. 

4) Keterlambatan 24 s/d 30 hari   = 6 % dari total kewajiban. 

Menyimpang dari ketentuan diatas atas persetujuan Direktur Utama 

s. Plafon Kredit : 

1) Jaminan   barang   bergerak/kendaraan  bermotor plafon  

maksimal  75 %   dari   harga taksiran bank dan disesuaikan  

dengan kemampuan usaha calon debitur. 

2) Jaminan   tanah  dengan SHM plafon  maksimal 60 % dari 

harga  taksiran  bank  dan disesuaikan kemampuan usaha 

calon debitur. 

3) Jaminan colleteral maksimal plafon kredit 95 % dari nominal 

barang jaminan. 

4) Plafon kredit lebih dari Rp.30.000.000,- s/d Rp.175.000.000,- 

sepengetahuan salah satu  Dewan Pengawas dan diatas 

Rp.175.000.000,- sepengetahuan dua orang Dewan 

Pengawas, untuk mempercepat waktu via telepon dan 

selanjutnya dimintakan tanda tangan di Analisa kredit & 

Berita Acara Komite kredit. 
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Catatan :   

1. Plafon kredit tidak boleh melebihi BMPK. 

2. Pencairan dan angsuran tunai harus melalui kasir/teller, 

terkecuali  nasabah khusus yang telah dikenal baik dan atas 

persetujuan Direksi. 

t. Menentukan Taksiran Harga barang jaminan : 

 Kendaraan bermotor : 

1) Harga pasaran 

2) Harga dari  2 (dua) dealer 

3) Dari ketiga harga tsb dijumlahkan, dibagi tiga hasilnya 

dikurangi 20%. Sisanya 80 % merupakan harga taksiran 

kendaraan tersebut. 

 Sertifikat Tanah Pekarangan & rumah, Pekarangan & Sawah : 

1) Sertifikat Pekarangan & Sawah : 

2) Harga SK Bupati atau Wali Kota.   

3) Harga NJOP dalam PBB 

4) Harga pasaran. 

 Dijumlahkan dibagi tiga, hasilnya merupakan harga taksiran. 

1) Sertifikat Pekarangan & Rumah : 

2) Harga tersebut diatas ditambah rata-rata harga rumah dari : 

3) Harga SK Cipta Karya Kabupaten. 

4) Harga NJOP dalam PBB. 

5) Harga pasaran. 
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Dikurangi penyusutan bangunan rumah 2 % per bulan selama masa 

kredit. Hasilnya merupakan harga taksiran. 

u. Pengikatan Kredit : 

Pengikatan Kredit berada di Kantor PD BPR Kota Kediri dan atau 

dihadapan Notaris sebagai pelaksana dalam  pengikatan Kredit 

diatur sbb : 

1) Kurang dari Rp. 2.000.000,- dapat dilakukan oleh Adm 

kredit. 

2) Kurang dari Rp.5.000.000,- dapat dilakukan oleh Adm 

Kredit/petugas yang ditunjuk. 

3) Kurang dari Rp. 15.000.000,- dilakukan oleh bagian kredit & 

AO yang bersangkutan. 

4) Kurang dari RP.25.000.000,- dilakukan oleh bagian AO yang 

bersangkutan & Kepala Bagian. 

5) Diatas RP. 25.100.000,- dst dilakukan dihadapan Kepala 

Divisi. 

6) Pengikatan kredit di Kantor Cabang ditetapkan diatur dan 

tersendiri 
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2.  Kredit Bermasalah pada PD. BPR Kota Kediri 

Berdasarkan penelitian pada PD. BPR Kota Kediri pada pelaksanaan 

penyaluran kreditnya  juga terjadi beberapa kredit bermasalah atau tunggakan 

kredit. Dan hal itu mengakibatkan macetnya atau kurang lancarnya pengembalian 

kredit yang seharusnya dilaksanakan oleh debitur. Namun demikian hal tersebut 

telah mendapatkan perhatian yang serius dari pihak PD. BPR Kota Kediri.  

Pada PD. BPR Kota Kediri seorang AO selaku pemroses calon debitur dari 

mulai dari pencairan kredit sampai dengan pelunasannya harus dengan 

meperhatikan aspek keuangan dan non keuangan debitur tersebut untuk 

mengantisipasi agar penyaluran dana suatu kredit tidak mengarah kepada suatu 

kredit bermasalah atau kredit macet. Karena selain itu AO juga bertugas untuk 

menjaga dana yang disalurkan dalam bentuk kredit dengan kondisi lancar.  

Sementara itu Staf Administrasi PD. BPR Kota Kediri menafsirkan bahwa 

banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah pada PD. BPR 

Kota Kediri, contohnya faktor-faktor tersebut antara lain: 

a. Resiko usaha, berbagai jenis usaha mempunyai resiko yang berbeda-

beda. 

b. Debitur mempunyai hutang di bank lain, sehingga yang bersangkutan 

tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai mana mestinya. 

c. Resiko geografis, berbagai jenis usaha erat kaitannya dengan bencana 

alam, maka kita tidak dapat memprediksikannya. 

d. Faktor kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga tingkat kemampuan 

membayar debitur menurun. 
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e. Kurangnya pengawasan dan pembinaan serta monitoring dari pihak 

bank dalam memberikan kredit. 

f. Debitur dengan sengaja mempunyai iktikat yang kurang baik, sehingga 

menyebabkan penyelewengan dari kewajiban yang seharusnya 

dilaksanakan. 

Setelah penyebab kredit bermasalah diidentifikasi langkah selanjutnya 

adalah penanganan kredit secara antisipasif, proaktif dan berdisiplin serta harus 

dapat tegas dan tidak memandang bulu terhadap calon debitur agar dapat 

mengetahui secara dini potensi timbulnya kredit macet atau kredit bermasalah. 

Dengan diteksi dan pengenalan dini akan sangat penting untuk mengantisipasi 

kemungkinan masalah yang akan timbul, baik secara individual maupun secara 

yang lain dan menyususn rencana tindakan lanjut serta mengambil langkah 

sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi lagi. 

Kredit yang disalurkan oleh PD. BPR Kota Kediri pada tahun 2007, 2008, 

dan 2009 adalah sebagai berikut, yang telah dikelompokkan berdasarkan 

kolektibilitas kredit yaitu kredit lanjar (L), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan 

kredit macet (M) didalam PD. BPR Kota Kediri kredit dalam perhatian Khusus 

(DPK) ditiadakan, dikarenakan kredit tersebut masih digolongkan pada kredit 

lancar (L). Tunggakan kredit yang terjadi pada PD. BPR Kota Kediri adalah 

sebagai berikut:  
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Tabel. 3 

Kredit Kurang Lancar (KL) yang ada 

        (Ribuan Rp) 

Tahun  Rupiah 

2007 385,934 

2008 152,173 

2009 1,859,664 

Sumber: bagian kredit PD. BPR kota Kediri thn 2007-2009 

 

 

Tabel. 4 

Kredit Diragukan (D) yang ada 

       (Ribuan Rp) 

Tahun Rupiah 

2007 2,616 

2008 253,797 

2009 726,565 

Sumber: bagian kredit PD. BPR kota Kediri thn 2007-2009 

 

Tabel. 5 

Kredit Kredit Macet (KM) yang ada 

(Ribuan Rp) 

Tahun Rupiah 

2007 282,520 

2008 520,682 

2009 1,394,273 

Sumber: bagian kredit PD. BPR kota Kediri thn 2007-2009 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

                   

 

Table. 6 

Data perkembangan tingkat kolektibilitas kredit  

         (Ribuan Rp) 

Tahun Lancar Kurang 

Lancar 

Diragukan Macet  Debitur 

2007 33,421,195 385,934 2,616 282,520 2,250 

 

2008 32,996,892 152,173 253,797 520,682 3,195 

 

2009 35,588,754 1,859,664 726,565 1,394,273 3,450 

 

Sumber: bagian kredit PD. BPR kota Kediri thn 2007-2009 

 

C. Analisis dan Interpretasi Data 

1. Analisis Struktur organisasi 

Dari hasil pengamatan struktur organisasi pada PD. BPR Kota Kediri 

sudah dapat terlihat jelas pembagian tugas yang terlihat jelas karena struktur 

organisasi berbentuk lini dan staf. Namun masi ditemukan beberapa kelemahan 

pada sistem prosedur dalam pelaksanaan pemberian kredit khususnya pada bagian 

AO (account officer)  dan pada bagian administrasi kredit. 

a. AO (account officer) 

Dalam struktur organisasi terlihat jelas terdapat dua jabatan sekaligus 

yaitu bertindak sebagai analisis kredit dan pemeriksa agunan. Hal ini 

tidak diperbolehkan karena dapat dikhawatirkan akan terjadi 

kompromi dengan pihak yang berkaitan dan mungkin berdampak 

menimbulkan kerugian bagi pihak PD. BPR Kota Kediri. Untuk itu 
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dirasakan perlunya ada pemisahan tugas agar dapat meminimalisir 

resiko yang dapat terjadi. 

b. Administrasi Kredit 

Administrasi kredit merupakan peranan yang penting dalam proses 

terjadinya kredit dan keberhasilan kredit itu sendiri. Di dalam PD. BPR 

Kota Kediri selain sebagai kepanjangan tangan dari AO, administrasi 

kredit juga berperan sebagai pengawas atau monitoring kredit. 

Sebaiknya tugas untuk pwngawasan kreit dilakukan oleh bagian 

khusus yang  terpisah dari admisnistrasi kredi. Sehingga dapat 

menciptakan keefisienan kerja dan dapat mencegah kolusi dan 

kecurangan serta ketidak telitian dalam melaksanakan tugas 

dikarenakan adanya penggandaan tugas yang ditanggung.  

2. Analis Pemberian Kredit 

Analisis pemberian Kredit Konsumtif pada PD. BPR Kota Kediri adalah 

sebagai berikut :  

a. Personel yang kompeten dan dapat dipercaya 

1) Pada saat proses pemberian kredit 

Pada PD. BPR Kota Kediri, pegawai menangani proses 

pemberian kredit yang mempunyai kemampuan serta kualitas 

yang sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan serta 

mampu memberikan informasi yang memadahi kepada 

nasabah tentang fasilitas kredit yang sesuai dengan kebutuhan 
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pemohon serta prosedur kredit yang harus dilalui dalam 

kebijakan kredit tersebut. 

2) Pada saat proses analisis kredit 

Bagian yang menganalisis kredit adalah AO (account Officer) 

yang sudah memiliki kemampuan dan kompentensi. Hal ini 

dikarenakan AO telah menempuh pelatihan dan pendidikan 

sebagai AO (account officer). Selain itu, AO (account officer) 

juga mempunyai sikap mental yang obyektif, jujur dan dapat 

dipercaya pada saat rekomendasi kredit. Pada saat rekomendasi 

kredit, AO (account officer) akan merekomendasikan struktur, 

tipe dan syarat kredit untuk kemudian diajukan kepada komite 

kredit. Keputusan dari rekomendasi ini diserahkan kepada 

Komite Kredit. Hal tersebut mennadakan bahwa pengendalian 

kredit yang ditijau dari segi personelnya pada PD. BPR Kota 

Kediri telah mendukung pengendalian manajemen kredit yang 

baik.  

3) Pada saat proses penarikan kredit 

Kegiatan monitoring atau pengawasan kredit dilakukan untuk 

mengetahui dan membantu nasabah dalam memecahkan 

permasalahan yang ada dalam pelunasan kredit sehingga 

diharapkan nasabah dapat mengembalikan kreditnya sesuai 

perjanjian yang telah disepakati bersama. 
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4) Proses monitoring atau pengawasan kredit 

Penarikan kredit pada PD. BPR Kota Kediri dilakukan oleh 

ADK (Administrasi Kredit) yang telah mempunyai kemampuan 

mengenai peningkatan dan penguasaan jaminan serta 

mempunyai kemampuan mengenai mekanisme dalam proses 

penarikan kredit. Dalam hal ini pengendalian yang dilakukan 

oleh PD. BPR Kota Kediri telah berjalan cukup baik. 

b. Pemisahan tugas yang memadahi. 

Didalam PD. BPR Kota Kediri khususnya pembagian tuganya 

saya rasa kurang baik, hal ini disebabkan karena masih banyaknya 

pegawai yang merangkap tugas satu sama lain 

1) Pada saat proses permohonan kredit 

Pada saat permohonan kredit masih belum terdapat pemisahan 

tugas antar pegawai yang melakukan pemeriksaan agunan 

dengan pegawai yang melakukan analisis kredit. Pada PD. 

BPR Kota Kediri yang melakukan pemeriksaan agunan dan 

analisi kredit, adalah AO (account officer). Sebaiknya tugas 

dari AO hanya melakukan analisis kredit, sedangkan yang 

melakukan pemeriksaan agunan adalah Supervisor yang 

dibantu oleh administrasi kredit dan pihak ketiga atau pihak 

luar adalah Apprasial Company. Dengan adanya pemisahan 

tugas ini bertujuan umtuk mencegah adanya penyelewengan 
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atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai 

PD. BPR Kota Kediri.  

2) Pada saat proses analisis kredit 

Pada saat proses analisis ini juga bergantung pada ketepatan 

manajemen kredit PD. BPR Kota Kediri karena apabila sudah 

terdapat pemisahan tugas yang sesuai dengan bidang dan 

kemampuan masing-masing pekerja maka hasilnya akan baik. 

Dan pada PD. BPR Kota Kediri pemisahan tugasnya kurang 

cukup baik, hal ini ditujukan dengan rekomendasian kredit 

yang dibuat atas dasar analisis yang dilakukan oleh AO. 

Kemudian AO merekomendasikan kepada komite kredit, 

sebelum komite kredit memberikan keputusan tentang jumlah 

kredit yang akan diberikan pada calon debitur maka komite 

kredit akan memerikasa ulang dan merapatkan hasil 

rekomendasaian dari AO baik dari segi keakuratan, keabsahan, 

dan kelengkapan atas data-data serta informasi tentang kondisi 

nasabah. Setelah memeriksa maka komite kredit akan 

memberikan keputusan atas kredit yang diajukan oleh calon 

debitur tersebut.  

3) Pada saat proses penarikan kredit 

Pada saat proses penarikan kredit yang melakukannya adalah 

bagian administrasi kredit yaitu menerima dan memrikasa hasil 

kerja AO yang sudah disetujui oleh komite kredit dan akan 
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memproses kredit sesuai dengan ketentuan. Dalam penarikan 

kredit pihak Administrasi Kredit berkoordinasi dengan petugas 

Teller pada saat realisasi kredit sesuai persetujuan komite 

kredit. Tetapi akan lebih mudah lagi apabila pada bagian ini 

ditambahkan seorang trans process yang berfungsi sebagai pos 

pengecekan kredit sebelum diteruskan ke teller. Dalam hal ini 

apabila diterapkan pada PD. BPR Kota Kediri maka akan dapat 

meminimalis resiko kredit bermasalah yang ada. 

4) Pada saat pengawasan kredit 

Dalam PD. BRR Kota Kediri pengawasan kredit atau 

monitoring dilaksanakan oleh ADK (administrasi kredit). 

Sebaiknya pelaksanaan pengawasan kredit dilakukan oleh 

dipihak lain diluar dari pihak administrasi kredit. Biasanya 

dilakukan oleh bagisan pengawasan kredit (loan recovery). 

Karena selain dapat mengganggu kelancaran kerja dari pihak 

administrasi kredit, hal ini juga ditakutkan dapat menyebabkan 

terjadinya penyalah gunaan jabatan sehingga dapat 

menyebabkan kerugian terhadap pihak bank. 

c. Prosedur otorisasi yang tepat 

1) Pada saat proses permohonan kredit 

Pengendalian manajemen kredit pada proses permohonan 

dilihat dari prosedur otorisasi sudah mendukung pelaksanan 

pemberian kredit yang cukup baik karena sudah terjadi 
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pengawasan ganda yang dilakukan oleh pejabat yang berbeda 

fungsi, karena pada saat proses permohonan kredit, debitur 

harus melewati beberapa tahapan permohonan kredit, yaitu 

permohonan kredit, pemeriksaan berkas pinjaman, wawancara 

dan pemeriksaan agunan (on the spot) yang dilakukan oleh 

pejabat berbeda yaitu AO, dan komite kredit. 

2) Pada saat proses analisi kredit 

Pengendalian manajemen kredit pada proses ini sudah cukup 

baik juga. Yaitu dengan dilakukannya otorisasi oleh bagian AO 

pada saat menganalisis kredit tersebut. Analisis kredit diperiksa 

kembali oleh komite kredit, pihak yang berwenag malakukan 

otorisasi keputusan atas kredit yang diajukan oleh calon 

debitur. 

3) Pada saat proses penarikan kredit 

Pihak yang berwenang dalam penarikan kredit adalah komite 

kredit dan dalam pelaksanaanya dibantu oleh AO dan 

Administrasi Kredit yang disesuaikan dengan perintah dari 

komite kredit. Pada saat pemeriksaan kredit harus melalui AO 

dan komite kredit. Hal ini menunjukan bahwa pengendalian 

manajemen kredit pada saat prosedur otorisasi  telah 

berkembang. 
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4) Pada saat monitoring atau pengawasan 

Pada saat proses pengawasan kredit yang melakukan otorisasi 

adalah bagian AO dan petugas Administrasi Kredit. Hal ini 

menunjukan bahwa pengendalian manajemen kreditnya yang 

berlangsung akan berjalan dengan baik karena prosedur otoritas 

telah dilaksanakan oleh petugas PD. BPR Kota Kediri sesuai 

dengan tanggung jawab yang berdasarkan Buku Pedoman 

Pelaksanaan Kredit  yang disahkan oleh komite kredit. 

d. Dokumen dan catatan yang memadahi 

1) Pada saat proses permohonan kredit 

Pengendalian manajemen kredit yang dilakukan atas dokumen 

dan catatan transaksi kredit telah direkam dalam bentuk form. 

Form-form yang digunakan pada saat proses permohonan 

kredit PD. BPR Kota Kediri dirancang dengan sederhana dan 

mudah dipahami serta tercantum data-data yang dibutuhkan. 

Untuk berkas permohonan yang sudah lengkap sudah diberi 

nomer regristasi sehingga memudahkan pengendalian 

manajemennya karena mudah diketahui apabila ada yang 

hilang. 

2) Pada saat proses analisis kredit 

Pada proses analisis kredit, AO menggunakan data-data yang 

sudah terjamin keakuratannya, kebenaran, dan kelengkapan. 

Data-data tersebut antara lain hasil analisi kredit, hasil 
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wawancara serta data-data dan informasi yang telah 

disampaikan pada nasabah. Pengendalian yang dilakukan ini 

pada saat analisis kreditnya ditinjau dari dokumen dan catatn 

yang telah mendukung pengendalian manajemen kredit yang 

kurang baik. 

3) Pada saat proses penarikan kredit 

Pengendalian manajemen kredit pada dokumen pada saat 

proses penarikan kredit telah berjalan dengan baik. Sebelum 

realisasi kredit, telah dipersiapkan kelengkapan-kelengkapan 

perjanjian kredit yang disesuaikan dengan pengendalian kerdit, 

kelengkapan atas legalitas jaminan atau angguan. Nasabah 

dapat melakukan proses penarikan kredit setelah nasabah 

menyetujui dan menandatangani Akad Kredit yang dibuat oleh 

petugas Administrasi Kredit. Setelah menandatangani akad 

kredit, petugas mempersiapkan surat perjanjian untuk nasabah. 

Setelah malakukan perjanjian kredit maka komite kredit akan 

memeriksa keabsahannya, sebagai pejabat pemutus kredit 

komite kredit akan menandatangani akad kredit tersebut. 

e. Control fisik aktiva lancar dan catatan   

1) Pada saat proses permohonan kredit 

Pengendalian pada bidang ini sudah cukup baik karena pihak 

AO sudah melakukan pemeriksaan secra menyeluruh. Yaitu 

termasuk malakukan survey lapangan ke lokasi nasabah baik 
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ketempat usahnya ataupun lokasi yang dijadikan sebagai 

agunan. Hal ini ditujukan untuk mengetahui keadaan yang 

sebenar-benarnya. 

2) Pada saat proses analisi kredit 

AO akan melakukan penelitian atas kelayakan kredit 

berdasarkan dari hasil survey lapangan. Sehingga pengendalian 

manajemen yang dilakukan telah berjalan cukup baik. 

3) Pada saat proses penarikan kredit 

Pengendalian manajemen kredit yang terjadi telah mendukung 

pengendalian manajemen yang baik. Hal ini dibuktikan dengan 

bagian AO yang malakukan pengecekan fisik survey lapangan 

ketempat calon debitur untuk mengetahui apakah fasilitas 

kredit yang disalurkan telah digunakan sebagai mana mestinya. 

4) Pada saat proses pengawasan 

Pada saat malakukan pengawasan kredit PD. BPR Kota Kediri 

belum melakukan pemeriksaan survey lapangna secara rutin 

dikarenakan keterbatasan tenaga dan banyaknya pekerjaan 

yang dihadapi. Survey lapangan dilakukan minimal 12 bulan 

sekali. Survey lapangan dilakukan secara rutin apabila debitur 

mulai terlambat dalam hal melakukan pembayaran angsuran 

kredit dan terdapat indikasi bahwa debitur tersebut masuk 

dalam kelompok kurang lancar, diragukan dan macet. Hal ini 
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menandai bahwa pengendalian manajemen kredit belum 

mendukung dengan baik. 

f. Pemeriksaan pekerjaan secara independen 

Pemeriksaan kepada PD. BPR Kota Kediri dilakukan oleh Bank 

Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Auditor 

Independen. Pemeriksaan itu dilakukan secara rutin 3 bulan sekali, 

pemeriksaan juga dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan 

mengirim laporan keuangan 1 tahun sekali pada pemerintahan Kota 

Kediri. Kelemahan dari pengendalian manajemen kredit disini 

adalah tidak adanya pemeriksaan mendadak dan tidak adanya 

pemeriksaan secara internal dari bank tersebut, sehingga 

berdampak buruk pada PD. BPR Kota Kediri. Dengan diadakannya 

pemeriksaan mendadak, diharapkan karyawan pada setiap bagian 

dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tanggung 

jawabnya dan nantinya apa bila sewaktu-waktu ada pemeriksaan 

tersebut karyawan sudah siap. Apadila masi ada bebrapa karyawan 

yang merangkap pekerjaan maka hal ini tidak akan berjalan 

maksimal. 

3. Analisis Kredit Bermasalah  

Peraturan Bank Indonesia No.72/PBI/2005 tanggal 27 November 2005 

tentang kualitas kredit, dimana kualitas kredit dapat digolongkan menjadi lancar 

(pass), dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar (substandard), 

diragukan (doubtful), dan macet (loss). Pemberian kredit yang dilakukan oleh 
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bank ini mengandung resiko yaitu berupa tidak lancarnya pembayaran kredit atau 

dengan kata lain disebut kredit bermasalah NPL (Non Performing Loan) sehingga 

akan mempengaruhi kinerja bank. Kredit bermasalah yang terjadi dapat 

diturunkan dengan cara ekspansi atau restrukturisasi. Bank Indonesia telah 

menentukan sebesar 5% untuk NPL. Apabila bank mampu menekan rasio NPL di 

bawah 5% maka potensi keuangan yang akan diperoleh semakin besar. 

        Salah satu penyebab peningkatan NPL (Non Performing Loan) adalah 

banyaknya proses pengembalian kredit yang tidak sesuai dengan batas waktu yang 

ditentukan. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dari jumlah kredit 

bermasalah yang diberikan oleh PD. BPR Kota Kediri pada debitur dan jumlah 

kredit bermasalah tersebut, maka langkah pertama dalam malakukan analisis 

terhadap data yang ada adalah dengan menghitung persentase jumlah kredit 

bermasalah terhadap kredit yang disalurkan, dengan menggunakan rumus NPL 

sebagai berikut: 

 

 

NPL= 
Kredit yang bermasalah 

x 100% 
Total kredit yang diberikan 
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Tabel. 7 

Data tingkat kolektibilitas  

PD. BPR kota Kediri 

             (Ribuan Rp) 

Tahun Kredit 

Lancar 

Kredit 

Kurang 

Lancar 

Kredit  

Diragukan 

Kredit 

Macet 

Total 

Kredit 

Jumlah 

Debitur 

2007 33,421,195 385,934 2,616 282,520 34,092,265 

 

2,250 

 

2008 32,996,892 152,173 253,797 520,682 33,923,544 

 

3,195 

 

2009 35,588,754 1,859,664 726,565 1,394,273 39,569,256 

 

3,450 

 
Sumber: bagian kredit PD. BPR kota Kediri thn 2007-2009 

 

Tahun 2007 : 

 NPL= Rp 671.070.000         x 100% 

  Rp 34.092.265.000 

 NPL= 1,96% 

Tahun 2008 : 

 NPL= Rp 926.598.000         x 100% 

  Rp 33.923.544.000 

 NPL= 2,73% 

Tahin 2009 : 

 NPL= Rp 3.980.734.000        x 100% 

  Rp 39.569.256.000 

 NPL= 10,06% 
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Tabel. 8 

Perbandingan jumlah kredit bermasalah atau kredit macet yang disalurkan 

terhadap jumlah kredit PD. BPR Kota Kediri 

 

         (Ribuan Rp) 

Tahun Jumlah Kredit Tunggakan Kredit Presentase (%) 

2007 Rp 34.092.265.000 Rp 671.070.000 1,96% 

2008 Rp 33.923.544.000  Rp 926.598.000 2,73% 

2009 Rp 39.569.256.000 Rp 3.980.734.000 10,06% 

Sumber: bagian kredit PD. BPR kota Kediri thn 2007-2009 

 

Dapat dilihat pada tabel 2 diatas pada tahun 2007 jumlah kredit yang 

diberikan sebesar Rp 34.092.265.000  disalurkan kepada 2250 debitur. Berikutnya 

pada tahun 2008 jumlah kredit yang diberikan meningkat sebesar Rp. 

33.923.544.000 disertai peningkatan debitur sebasar 3195. Selanjutnya pada tahun 

2009 jumlah peningkatan kredit meningkat tajam yaitu kredit yang diberikan 

sebesar Rp 39.569.256.000 dengan jumlah debitur 3450. 

Dari table 5 dapat dilihat bahwa tingkat kolektibilitas kredit pada PD. BPR 

Kota Kediri terdari kolektibilitas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan kredit 

Macet. Selama tahun 2007 sampai dengan 2009 jumlah terbesar kredit 

bermasalahnya dapat dilihat dari nominal yang mecet atau menunggak adalah 

pada posisi kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Pada tahun 2007 

jumlah kredit macetnya sebesar Rp 282.520.000 tetapi jumlah kredit diragukan 

tidak terlalu besar hanya saja kredit kurang lancaranya lebih besar dari pad kredit 

macetnya yaitu Rp 385.934.000.  Dan pada tahun 2008 kisaran antara kredit 

kurang lancar, diragukan dan macet tidak terlalu tinggi yaitu kredit macet Rp 520. 

682.000 dan kredit yang lainnya tidak terlalu besar kisarannya. Pada tahun 2009 
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lah yang sedikit menghawatirkan terjadi banyak peningkatan nominal kreditnya  

yaitu kredit kurang lancar sebesar Rp 1.859.664.00 kredit diragukan Rp 

726.565.00 dan kredit macet Rp 1.394.273.000 terjadilah kenaikan tingkat NPL 

(Non Performing Loan) yang sangat drastic. Secara teoritis kondisi ini sangatlah 

membahayakan bagi PD. BPR Kota Kediri. Karena permasalahan debitur dalam 

kolektibilitas kreditnya terutama kredit macetdan kurang lancar sangatlah berat. 

Komposisi dari tunggakan kredit dari PD. BPR Kota Kediri sebagian besar 

merupakan kredit dengan kategori kredit kurang lancar dan kredit macet, pada 

kredit diragukan kisaran nominalnya tidak terlalu besar hanya saja peningkatan 

secara tajam terjadi pada tahuan 2009. Dimana semua aspek kredit yang ada juga 

mengalami peningkatan yang cukup tajam. Dengan demikian peranan pengawasan 

kredit yang lebih intensif diperlukan untuk membuat kredit bermasalah yang 

terjadi dapat ditekan serendah mungkin sehingga dapat memperkecil resiko 

peningkatan (Non Performing Loan) NPL yang dapat mengancam 

keberlangsungan dari aktifitas PD. BPR kota Kediri. 

Dapat dilihat dari table 2 jumlah kredit yang diberikan oleh PD. BPR Kota 

Kediri dari tahun 2007 sampai dengan 2009 selalu mengalami peningkatan 

nominal kredit dan jumlah debiturnya. Apalagi pada tahun 2009 kredit kurang 

lancar, diragukan, dan kredit macetnya meningkat sangat tajam dan mengkibatan 

kenaikan jumlah (Non Performing Loan) NPL yang cukup drastis. Dengan jumlah 

presentase kredit bermasalah yang cukup tinggi dapat mempengaruhi tingkat 

kesehatan PD. BPR Kota Kediri. 
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Dari data yang dilihat bahwa NPL tahun 2007 sebesar 1,96% dan NPL 

tahun 2008 sebesar 2,73% sedangkan NPL tahun 2009 sebesar 10,06% meningkat 

tajam dari tahun sebelumnya. Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan 

bahwa kenaikan jumlah kredit dan NPL yang disertai kenaikan debitur dan 

meskipun jumlah kredit yang diberikan semakin besar, jumlah kredit bermasalah 

yang terjadi selalu mengalami peningkatan yang lebih besar dari tahun 

sebelumnya.  

Dilihat juga dari presentase (Non Performing Loan) NPL terhadap jumlah 

kredit yang disalurkan Pd. BPR Kota Kediri sangat perlu dibandingkan dengan 

tingkat NPL yang ditetapkan oleh Bnak Indonesia. Pada table 6 diketahui bahwa 

tingkat presentase kredit bermasalah yang sangat menonjol terjadi pada tahun 

2009 yaitu sebesar 10,06% berarti sudah melewati batas yang diterapkan oleh 

Bank Indonesia sebasar 5%. Oleh karena sudah melewati batas kewajaran, apabila 

tidak segera ditindak lanjuti dan mendapat penanganan secara serius dari pihak 

bank yang bersangkutan maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Dan 

dapat mengakibatkan tersendata yang ada, dapatnya keberlangsungan hidup bank 

tersebut.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa dari dari data yang ada, dapat dilihat bahwa 

jumlah kredit bermasalah yang terjadi pada PD. BPR Kota Kediri cukup besar. 

Dengan demikian akibet kredit bermasalah tersebut dapat dipastikan bank akan 

mengalami penurunan laba dan juga kontribusi dalam setoran kas Negara berupa 

deviden dan juga pajak yang disetorkan kerena penurunan aktiva usaha dan laba. 

Resiko perkreditan yang paling utama bagi bank adalah bahwa kredit menjadi 
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macet dalam arti bank tidak lagi atau tidak teratur dalam menerima bunga dan 

angsuran pelunasan kredit. Hal ini tentu saja merugikan pihak bank, karena 

disamping bank tidak menerima pendapatan bunga maka bank juga rugi karena 

modal akan berkurang dan bahkan mungkin akan habis. Dengan demikian  PD. 

BPR Kota Kediri belum dapat dikatakan baik dan harus lebih teliti dalam 

melakukan analisis kredit sehingga dapat meminimalisir tunggakan kredit yang 

terjadi dari tahun ke tahun. Dan agar kredit yang diberikan benar-benar akan 

kembali sehingga bank tidak mengalami kerugian. 

Beberapa faktor penyebab kredit bermasalah yang terjadi diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Faktor intern 

1) Kurangnya ketelitian dari bank dalam melakukan verifikasi data 

debitur. 

2) Adanya kelemahan dalam pembagian tugas antara petugas penilai 

jaminan dan petugas analisis kredit dalam melakukan pengawasan. 

Dan juga kurangnya karyawan yang menyebabkan masih 

banyaknya karyawan yang merangkap pekerjaan lain.  

3) Kurangnya ketelitian dalam proses analisis kredit sehingga dapat 

mempermudah terjadinya kredit bermasalah. 

4) Adanya campur tanggan pejabat tinggi dipemerintahn kota, dengan 

cara mengatasnamakan baik kepentingan pribadi. 
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5) Semakin tinggi jabatan yang ada pada pemerintahan kota, semakin 

berwenang untuk menentukan nominal kredit yang diinginkan, 

tanpa memperdulikan persetujuan komite kredit. 

6) Kurangnya jangka waktu dalam mereview file-file kredit. 

7) Belum melaksanakan pemeriksaan secara dadakan atau mendadak 

yang mana bertujuan agar pegawai dalam setiap bagiannya 

terkontrol pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. 

b.  Faktor debitur  

1) Debitur mempunyai masalah keuangan sendiri yang 

mengakibatkan tersendatnya menjalankan kewajiban yang sudah 

ditentukan. 

2) Debutur mempunyai hutang pada pihak lain maupun bank lain 

sehingga yang bersangkutan tidak mampu lagi melunasi kredit 

dengan semestinya. 

3) Banyak kenutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh debitur 

sehingga menyebabkan tersendatnya proses pembayaran kredit 

yang sudah dijanjikan. 

4) Terjadi hal-hal diluar kendali dan perkiraan kita misalkan saja 

terjadi bencana alam atau kecelakaan ataupun menderita penyakit 

yang cukup serius. 

5) Debitur memang sengaja mempunyai iktikat yang tidak baik untuk 

melaksanakan kewajibannya dalam melunasi kredit. 
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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan 

terhadap pelaksanaan pemberian kredit pada PD. BPR Kota Kediri. Selanjutnya 

dari kesimpulan tersebut penulis akan memberikan saran-saran dengan tujuan 

dapat bermanfaat dalam pelaksanaan pemberian kredit pada PD. BPR Kota 

Kediri.  

 

A. Kesimpilan  

Dari hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulakan bahwa 

pelaksanaan sistem dan prosedur pemberian kredit pada PD. BPR Kota Kediri 

belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan tingkat NPL (non performing loan) yang 

tinggi. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan angka NPL (non performing 

loan) pada PD. BPR Kota Kediri adalah:  

1. Pada struktur organisasi PD. BPR Kota Kediri masih ditemukan adanya 

beberapa perangkapan kerja yang dilakukan oleh beberapa bagian. Yaitu pada 

bagian AO (account officer) dan pemeriksa agunan masih dilakukan oleh satu 

orang pada bagian tersebut. Selain itu pada bagian administarsi kredit dan 

pengawasan kredit juga masih dilakukan oleh satu orang dalam satu bagian. 

Hal ini ditakutkan dapat menyababkan kerugian bagi perusahaan. Selain itu 

juga tidak memenuhi sistem pengawasan intern yang memuaskan dan dapat 

menimbulkan resiko penyalahgunaan wewenang pada PD. BPR Kota Kediri.  

Menurut Baridwan (1996, h.14-16) sistem pengawasan intern yang 



97 

 

 

memuaskan yaitu dengan adanya suatu struktur organisasi yang memisahkan 

tanggung jawab fungsional secara tepat sehingga tidak terjadi overlap fungsi 

masing-masing bagian.  

2. Dalam proses pelaksanaan sistem dan prosedur pemberian kredit pada PD. 

BPR kota Kediri wewenang AO lebih dominan yaitu AO lebih banyak 

mengoperasionalkan proses pemberian kredit. Mulai pemeriksaan 

kelengkapan data calon debitur sampai realisasi kredit hal tersebut tidak sesuai 

dengan aspek pengendalian kredit yang dikemukakan oleh Tawaf (1997, 

h.270), dimana suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi.  

3. Dalam proses pengawasan kredit, kurang dilakukan secara maksimal. 

Dikerenakan  penanganannya dilakukan oleh satu pihak saja ya itu ADK, yang 

dapat menyebabkan kerancuan tugas dan penangungjawabannya. 

4. Belum dilaksanankan pemeriksaan secara dadakan yang mana hal itu 

dibutuhkan agar pegawai selalu siap pada kontrol tugas dan tanggung 

jawabnya sendiri-sendiri. Dan apabila ada kerangkapan tugas, hal ini akan 

sangat mengganggu. 

5. Tingkat kolektibilitas kredit pada PD. BPR Kota Kediri terdiri dari 

kolektibilitas kredit Lancar, kredit Kurang Lancar, dan kredit Macet. 

6. Prosentase tunggakan kredit NPL (Non Perfoming Loan) terhadap jumlah 

kredit yang disalurkan oleh PD. BPR Kota Kediri dibandingkan oleh yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat diketahui bahwa prosentase tunggakan 

kredit yang terjadi pada tahun 2007 sebesar 1,96% dan pada tahun 2008 
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sebesar 2,73% serta pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang sangat 

tajam yaitu sebesar 10,06%. Dalam hal ini jumlah tersebut sangatlah besar dan 

dapat dikatakan bahwa melebihi batas kewajaran kerena melebihi tingkat NPL 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%. Dengan demikian 

pelaksanaan kredit yang dilaksanakan oleh PD. BPR Kota Kediri belum dapat 

dikatakan baik dan dapat mempengarihui tingkat kesahatan bank.  

B. Saran  

 Beberapa kesimpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran 

untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan kepustusan bagi pihak PD. BPR 

Kota Kediri dimasa yang akan datang. Adapun saran-saran tersebut, yaitu: 

1. Dalam proses pemeriksaan agunan, sebaiknya dilakukan oleh bagian 

supervisor yang dibantu dengan administrasi kredit serta bersama 

appraisal company sebagai pihak ketiga. Sedangkan AO melakukan 

analisis kredit yang ada. Sehingga pada saat malakukan penilaian agunan 

dan analisis kredit dapat dilakukan oleh petugas yang berbeda. Begitu pula 

pada bagian ADK dan pengawasan kredit. Perlu adanya pembagian tugas 

dan wewenang yang merupakan unsur dari pengendalian intern yang baik.  

2. Diperlukan adanya ketegasan dalam pembagian tugas dimana hal tersebut 

akan meminimalisir terjadinya penyelewengan yang dapat menyebabkan 

kemacetan kredit ataupun penyalahgunaan wewenang. Atau mungkin 

dengan diadakannya assisten bagi AO. Sehingga kinerja dari AO lebiih 

maksimal, cepat dan akurat.  
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3. Sebaiknya pengawasan kredit lebih dilimpahkan terhadap satu bagian 

tertentu. Tetapi tetep didampingi oleh AO, karena yang mengetahui watak 

debitur dan AO juga yang bertanggung jawab terhadap analisi kreditnya. 

4. Pihak audit intern, bank Indonesia dan  BPK sebaiknya melakukan 

pemeriksaan dadakan secara acak. Agar para pegawai bertanggung jawab 

terhadap tugas dan kewajiban yang telah diberikan oleh pihak bank. 

5.  Perlu kerjasama yang baik dan berkesinambungan dalam melakukan 

analisis kredit dan yang berkaitan dengan pihak debitur yang turut 

mempengaruhi kredit yang diberikan oleh PD. BPR Kota Kediri. 

Kerjasama ini hendaknya tidak berhenti  sampai pada realisasi kredit,  

tetapi juga dilakukan terus menerus sampai kredit tersebut lunas dan bank 

tidak mengalami kerugian lagi. 

 Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan sebagai 

sumbang saran bagi pihak Bank. Dengan harapan semoga dapat memberikan 

manfaat bagi PD. BPR Kota Kediri. 
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