
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kredit adalah suatu fasilitas yang disediakan oleh lembaga keuangan yang

memungkinkan seseorang ataupun badan usaha untuk meminjam uang guna

memenuhi keperluannya dan akan membayarnya kembali bersama dengan bunga

pinjaman, dengan jangka waktu yang ditentukan dan sesuai dengan kesepakatan

antar pihak bank dengan peminjam. Kredit dapat diperoleh dari bank umum, bank

konvensional maupun dari bank perkreditan rakyat. Kredit merupakan sumber

pendapatan terbesar bagi suatu bank serta merupakan kegiatan yang memiliki aset

terbesar dibanding dengan kegiatan operasional bank lainnya, sehingga

pengawasan pada bidang pengkreditan menjadi suatu hal yang sangat penting dan

harus mendapatkan perhatian yang lebih agar mendapatkan nasabah yang benar-

benar menguntungkan, sehingga adanya kredit bermasalah dapat diminimalkan.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat

membahayakan bank serta mengandung risiko terjadinya kemacetan dalam

pelunasannya ataupun tidak kembalinya dana yang telah disalurkan oleh bank.

Serta nasabah akan dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit

yang sebenarnya tidak layak untuk diberikan menjadi layak. Kredit macet

merupakan kredit yang tidak lancar dan hingga telah sampai pada tanggal jatuh

tempo belum juga dapat diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan.

Seringnya terdengar kasus kredit bermasalah, yang mana kemungkinan hal

tersebut diakibatkan oleh banyak sebab, misalnya seperti ketidakmampuan
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nasabah dalam memenuhi kewajibannya, prosedur pemberian kredit yang ternyata

menyimpang atau tidak sesuai dengan prosedur bank tersebut, dan lain

sebagainya. Untuk meminimalkan risiko tersebut, maka dalam menyalurkan kredit

bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian juga melakukan analisis pemberian

kredit secara tepat. Penilaian kelayakan kredit dilakukan untuk menghindari tidak

kembalinya kredit yang telah disalurkan kepada nasabah. Untuk mencegah

terjadinya hal tersebut maka dalam pemberian kredit perlu adanya suatu sistem

pengendalian intern yang baik.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 pengendalian intern

adalah proses kegiatan audit, mereview, mengevaluasi, pemantauan dan kegiatan

pengawasan terhadap tugas dan fungsi organisasi untuk mendapatkankan

keyakinan yang cukup memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan

tolak ukur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Unsur pengendalian intern

terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian

informasi dan komunikasi, serta pemantauan atas pengendalian intern.

Pengendalian internal pemberian kredit merupakan suatu sistem yang

dilakukan guna menjaga agar kredit yang disalurkan lancar, produktif dan tidak

macet. Pengendalian internal pemberian kredit bertujuan untuk mengawal

kegiatan perusahaan, menjaga agar kredit yang disalurkan oleh bank tetap aman,

melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian apabila terjadi kredit macet

atau kredit bermasalah, mengevaluasi prosedur penyaluran kredit, serta

memperbaiki kesalahan analisis kredit agar kesalahaan yang sama tidak terulang

kembali.
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Menurut Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 Perbankan 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. Bank merupakan

suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary)

antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-

pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi

memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha

bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari kegiatan pokok bank

yang menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk

giro, tabungan serta deposito berjangka dan bank juga memberikan kredit kepada

pihak yang memerlukan dana. Bank terus mengembangkan kompetensi dibidang

kredit guna untuk menggalang pertumbuhan kredit yang berkesinambungan

sekaligus menjalankan fungsinya sebagai jasa penyedia keuangan.

Sistem operasional bank bermulai dari tabungan. Pertama-tama bank akan

mengambil uang yang telah dihimpun dari nasabah dan mengambil keuntungan,

kemudian memberikan sebagian keuntungan tersebut dalam bentuk bunga kepada

nasabah tabungan. Keuntungan bank tersebut diperoleh dari menginvestasikan

dana tabungan dari nasabah tersebut ke investasi dengan bunga yang lebih tinggi.

Bank juga dapat meminjamkannya kepada nasabah yang membutuhkan dana

dengan bunga pinjaman lebih tinggi dari bunga tabungan, yang mana kegiatan

tersebut disebut dengan pemberian kredit.
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Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga perbankan yang

menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito dan menyalurkan dana

tersebut dalam bentuk kredit dan menempatkan dana pada bank lain. BPR

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Kegiatan BPR pada dasarnya

sama dengan kegiatan bank umum, hanya saja yang menjadi perbedaannya adalah

jumlah jasa bank yang diberikan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh

berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seleluasa bank umum.

Bentuk dana kredit yang disalurkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

yaitu berupa kredit investasi, kredit modal kerja serta kredit konsumtif. Adapun

bentuk kredit yang akan dibahas oleh penulis kali ini yaitu kredit konsumtif.

Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli

barang dan jasa untuk konsumsi ataupun kebutuhan pribadi dan tidak digunakan

untuk keperluan usaha.

PT BPR NBP 34 Pematang Siantar adalah salah satu bank perkreditan

rakyat yang bergerak dalam bidang usaha menghimpun dana masyarakat berupa

tabungan, deposito dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam

bentuk kredit. Perkreditan merupakan kegiatan yang penting karena kredit
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merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk setiap jenis usaha.

Penyaluran  kredit mengandung  resiko,  karena  adanya  keterbatasan

kemampuan manusia  dalam  memprediksi  masa  yang  akan  datang,  untuk  itu

sebelum dimulainya kegiatan pemberian kredit oleh PT BPR NBP 34 Pematang

Siantar diperlukan suatu analisis pengendalian intern yang baik dan seksama

terhadap semua aspek perkreditan yang dapat menunjang proses pemberian kredit

guna mencegah timbulnya risiko kredit.

Untuk dapat meminimalisir risiko kredit atau kredit bermasalah, maka

diperlukan penilaian sebelum pemberian kredit diperbankan dengan menggunakan

analisis prinsip 5C yaitu Character (analisis yang dilakukan untuk mengetahui

watak atau sifat calon nasabah), Capacity (untuk mengetahui kemampuan calon

nasabah dalam membayar kredit), Capital (kondisi kekayaan yang dimiliki calon

debitur), Collateral (penilaian jaminan yang diberikan oleh calon debitur), dan

Conditium (menilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang).

Kemungkinan resiko yang timbul dalam penyaluran kredit adalah terjadinya

kemacetan transaksi pembayaran kembali atas kredit, dengan kata lain ada suatu

indikasi terjadinya kredit bermasalah. Kondisi ini akan menimbulkan kinerja

likuiditas BPR terganggu dan berakibat buruk sehingga akan dapat menjadikan

BPR tersebut beku operasi, oleh sebab itu dibutuhkan suatu pengawasan pada

kegiatan pemberian kredit tersebut oleh pihak menejemen, dari awal proses

kegiatan hingga  penyelesaian  kegiatan kredit tersebut.

PT BPR NBP 34 Pematang Siantar didirikan untuk membantu dan

mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah disegala bidang.
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Sebagai perusahaan daerah dibidang jasa keuangan, perusahaan ini selalu

berusaha memberikan berbagai macam simpanan dan kredit. Pemberian kredit

merupakan sumber pendapatan atau keuntungan yang terbesar bagi Bank

Pemberian Kredit. Adapun jumlah minimal kredit yang diberikan oleh PT BPR

NBP 34 Pematang Siantar adalah sebesar Rp. 1.000.000,- dengan maksimal

pemberian kredit adalah sebesar Rp. 150.000.000,-.

Besarnya kredit yang diberikan menurut kolektibilitas nasabah PT BPR

NBP 34 Pematang Siantar sebagai berikut : (1) Kredit Lancar, yaitu kredit tanpa

tunggakan; (2) Kredit Kurang Lancar, yaitu Kredit dengan tunggakan4-7 bulan;

(3) Kredit diragukan, yaitu kredit dengan tunggakan 7-15 bulan; (4) Kredit Macet,

yaitu kredit dengan tunggakan 15 bulan keatas.berikut ini adalah jumlah

pemberian kredit yang diberikan oleh PT BPR NBP 34 Pematang Siantar:

Tabel 1.1 Jumlah Pemberian Kredit

PT BPR NBP 34 Pematang Siantar

Tahun 2017 dan 2018

Keterangan
Jumlah Kredit yang

Diberikan Tahun 2017

Jumlah Kredit yang

Diberikan Tahun

2018

Kredit Lancar Rp    18.610.550.800 Rp     21.940.753.800

Kredit Kurang Lancar Rp              72.950.100 Rp           289.699.700

Kredit Diragukan Rp          308.117.800 Rp           466.742.800

Kredit Macet Rp          393.771.300 Rp           696.377.200

Total Kredit Rp    19.385.390.000 Rp     23.393.573.500

Sumber : PT BPR NBP 34 Pematang Siantar
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Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 total kredit yang

diberikan yaitu sebesar Rp 19.385.390.000,- dan total kredit yang diberikan pada

tahun 2018 yaitu sebesar Rp 23.393.573.500,-. Pemberian kredit lancar pada

tahun 2017 sebesar Rp 18.610.550.800,- dan tahun 2018 meningkat sebesar Rp.

Rp 21.940.753.800,- Kredit Macet yang diberikan perusahaan pada tahun 2018

meningkat sebesar Rp. 696.377.200,- dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017

sebesar Rp. 393.771.300,-. Kredit macet meningkat dapat dikatakan bahwa

pengembalian kredit semakin tidak baik. Hal tersebut dapat terjadi karena

kurangnya perhatian dan penerapan sistem pemberian dan penagihan kredit bagi

beberapa nasabah dari petugas kredit sehingga kredit cukup mudah untuk

dicairkan. Salah satu cara untuk menghindari kredit bermasalah adalah dengan

melakukan pengendalian intern pemberian kredit yang efektif, seperti penjagaan

dan pengawasan terhadap kekayaan perbnkan dibidang kredit.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pentingnya pengendalian intern atas

pemberian kredit, maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana

pengendalian intern atas pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh PT BPR

NBP 34 Pematang Siantar dan tertarik melakukan penelitian dengan judul

“ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA PT

BPR NBP 34 PEMATANG SIANTAR ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka yang menjadi

pokok permasalahan adalah bagaimana Pengendalian Intern atas Pemberian

Kredit pada PT BPR NBP 34 Pematang Siantar ?
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1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, lebih fokus, dan menghindari pembahasan

yang terlalu luas maka penulis memandang permasalahan penelitian yang

diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu penulis membatasi

pembahasan pada penelitian ini yaitu hanya berkaitan dengan “Pengendalian

Intern Pemberian Kredit pada PT BPR NBP 34 Pematang Siantar”. Penulis

memilih pengendalian intern pemberian kredit karena dalam suatu bank kredit

merupakan kegiatan yang memiliki aset terbesar, serta banyaknya kasus kredit

bermasalah yang terjadi didalam suatu bank. Maka penulis ingin meneliti apakah

PT BPR NBP 34 Pematang Siantar telah melakukan pengendalian intern yang

baik dan tepat dalam proses pemberian kredit untuk dapat menghindari terjadinya

kredit bermasalah yang dapat merugikan bank tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan tersebut maka

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan

menganalisis Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada PT BPR NBP 34

Pematang Siantar.
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1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tentang penerapan

pengendalian intern yang efektif dalam meningkatkan kualitas pemberian

kredit.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan proses pembelajaran dan

menambah wawasan penulis tentang penerapan pengendalian intern

pemberian kredit di bank.

c. Bagi Penelitian Lain

Dapat dijadikan referensi bagi penelitian lain yang akan meneliti objek

yang sama pada masa yang akan datang.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan suatu usaha dibidang keuangan yang menarik dan

mengeluarkan uang dimasyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu

lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Kasmir bank diartikan sebagai :

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun
dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke
masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”1

Berdasarkan pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa bank

merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam

bentuk kredit.

2.1.2 Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk

menghimpun dana yang akan digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan

bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun dari

lembaga lain diluar perusahaan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Menurut

Kasmir sumber-sumber dana bank yaitu sebagai berikut :

“1) Dana yang  bersumber dari bank itu sendiri
2) Dana yang berasal dari masyarat luas

1 Kasmir, Op.Cit, hal. 11.
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3) Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.”2

Berikut ini adalah penjelasan dari sumber-sumber dana bank diatas :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana ini merupakan dana yang berasal dari modal sendiri. Modal

sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya.

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang

relatif lebih besar dari pada jika meminjam ke lembaga lain.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank

dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya

dari sumber dana ini. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat

dilakukan dalam bentuk :

a) Simpanan giro

b) Simpanan tabungan

c) Simpanan deposito.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Sumber dana ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan

dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencarian dari sumber

dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja.

2.1.3 Jenis-jenis Bank

Menurut Kasmir Bank dibedakan menjadi :

“ 1) Dilihat dari Segi Fungsinya

2 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi, Cetakan Keduabelas:
Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 66.
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a. Bank Umum
b. Bank Perkreditan Rakyat

2) Dilihat dari Segi Kepemilikannya
a. Bank Milik Pemerintah
b. Bank Milik Swasta Nasional
c. Bank Milik Koperasi
d. Bank Milik Asing
e. Bank Milik Campuran

3) Dilihat dari Segi Status
a. Bank Devisa
b. Bank Non Devisa

4) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga
a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional
b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah.”3

2.1.4 Kegiatan Bank Pengkreditan Rakyat

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional. Dalam kegiatannya Bank Pengkreditan

Rakyat (BPR) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, jasa-

jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkn dengan

kegiatan jasa bank umum.

Menurut Ali Suyanto  BPR diartikan sebagai

“BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya
dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang
dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit
atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup
masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya dalam bentuk
prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”4

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya saja

yang menjadi perbedaannya adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh

lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat

3 Ibid, hal.34.
4 Ali Suyanto Herli, Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro,

Edisi Pertama, Cetakan Kedelapan: ANDI, Yogyakarta, 2013, hal.3.
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berbuat seleluasa bank umum.  Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan

misi pendirian BPR itu sendiri.

Menurut Kasmir, dalam praktiknya kegiatan BPR adalah sebagai berikut :

“ 1) Menghimpun dana hanya dalam bentuk :
a. Simpanan Tabungan
b. Simpanan Deposito

2) Menyalurkan dana dalam bentuk :
a. Kredit investasi
b. Kredit modal kerja
c. Kredit perdagangan.”5

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata credere (Yunani) atau creditum (Latin) yang berarti

percaya. Dengan demikian maka dasar pengertian istilah atau kosa kata “kredit”

yaitu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin terjalin dalam kegiatan

perkreditan antara para pihak, sepenuhnya haruslah didasari oleh kepercayaan,

yaitu antara si pemberi dengan si penerima kredit. Pihak yang memberikan kredit

(kreditur) percaya bahwa penerima kredit akan sanggup memenuhi segala sesuatu

yang telah ditentukan sebagai perjanjian, baik menyangkut jangka waktu, maupun

prestasinya.

Menurut Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 tentang perbankan

(dikutip dari buku Kasmir Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya )yaitu :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-maminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga.”6

5 Kasmir, Pemasaran Bank, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga: Kencana, Jakarta, 2008, hal. 39.
6 Ibid, hal. 96.
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Menurut Hasibuan: “Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus

dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian

yang telah disepakati”7

Berdasarkan penjelasan pengertian kredit diatas maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa kredit merupakan penyedia uang atau tagihan berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dengan pihak yang meminjamkan

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka

waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Sehingga secara tidak langsung apabila seseorang menggunakan fasilitas suatu

bank, maka selain membayar beban pokok orang tersebut juga akan dikenakan

beban bunga tagihan.

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas

kredit menurut Kasmir antara lain :

“1) Kepercayaan
2) Kesepakatan
3) Jangka waktu
4) Risiko
5) Balas jasa”.8

Adapun pejelasan dari unsur-unsur kredit diatas adalah :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik

berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa

tertentu pada masa mendatang. kepercayaan ini diberikan oleh bank karena

7Malayu S.P Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan : Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 87
8 Kasmir, Op. Cit, hal. 98.
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sebelum dana diluncurkan, sudah dilakukan penelitian penyelidikan yang

mendalam tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan

penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah

pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit terdapat juga unsur kesepakatan

antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan

dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan

kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka

waktu ini mencangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka

waktu tertentu biasanya berbentuk jangka pendek, menengah atau jangka

panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko

tidak tertagihnya/kredit macet. Semakin panjang suatu kredit maka semakin

besar risikonya demikian juga sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank,

baik itu risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh risiko yang

tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha

nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
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5. Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang

dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga, dan biaya

administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi

bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dalam bentuk bagi hasil.

2.2.3 Fungsi Kredit

Adapun Fungsi kredit menurut Kasmir adalah sebagai berikut :

“1)  Untuk meningkatkan daya guna uang
2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3) Untuk meningkatkan daya guna barang
4) Meningkatkan peredaran barang
5) Sebagai alat stabilitas ekonomi
6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
8) Untuk meningkatkan hubungan internasional.”9

Kredit telah dapat dikatakan mencapai fungsinya apabila secara sosial

ekonomis baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat, membawa pengaruh

yang lebih baik, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, kenaikan jumlah

pajak negara dan peningkatan ekonomi negara yang bersifat mikro maupun

makro.

2.2.4 Tujuan Kredit

Menurut Kasmir tujuan utama suatu kredit adalah sebagai berikut :

“1) Mencari keuntungan
2) Membantu usaha nasabah
3) Membantu pemerintah.”10

9 Ibid, hal. 89.
10 Ibid, hal. 88.
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Adapun penjelasan dari tujuan utama kredit menurut Kasmir adalah :

1. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut.  Keuntungan

ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Hasil tersebut terutama dalam

bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya

administrasi kredit yang bebankan kepada nasabah bank tersebut.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana,

baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Pihak debitur akan dapat

mengembangkan dan memperluas usahanya dengan dana tersebut.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan

maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya

peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.2.5 Jenis-jenis Kredit

Adapun jenis-jenis kredit menurut ismail dapat dilihat dari berbagai segi

yaitu :

“1) Kredit dilihat dari tujuan pengguna
2) Kredit dilihat dari jangka waktunya
3) Kredit dilihat dari cara penarikannya
4) Kredit dilihat dari sektor usaha
5) Kredit dilihat dari segi jaminannya
6) Kredit dilihat dari jumlahnya.”11

11 Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, Edisi Pertama,
Cetakan Pertama: Kencana, Jakarta, 2010, hal.99.
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Adapun penjelasan dari jenis-jenis kredit yang dikemukakan oleh ismail adalah :

1. Kredit Dilihat dari Tujuan Pengguna

a) Kredit Investasi

Kredit investasi yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur

untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai

nilai ekonomis lebih dari satu tahun.

b) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.

c) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah untuk

membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi dan tidak digunakan

untuk keperluan usaha.

2. Kredit Dilihat dari Jangka Waktunya

a) Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu

maksimal satu tahun.

b) Kredit Jangka Memengah

Kredit jangka menengah yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu

antara satu tahun hingga tiga tahun. Kredit ini dapat diberikan untuk ketiga

jenis kredit yaitu modal kerja, kredit investasi serta kredit konsumtif.
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c) Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga

tahun.

3. Kredit Dilihat dari Cara Penarikannya

a) Kredit Sekaligus

Kredit sekaligus yaitu kredit yang dicairkan sekaligus sesuai dengan

plafon kredit yang disetujui. Kredit tersebut dapat dicairkan secara tunai

maupun non-tunai dengan melalui pemindahan buku.

b) Kredit Bertahap

Kredit bertahap yaitu kredit yang pencairannya tidak sekaligus, tetapi

dilakukan secara bertahap seperti 2,3 atau 4 kali pencairan dalam masa

kredit. Pencairannya disesuaikan oleh dana yang dibutuhkan oleh debitur.

c) Kredit Rekening Koran

Kredit rekening koran yaitu kredit yang penyediaan dananya dilakukan

melalui pindahbukuan. Bank akan memindahkan kredit tersebut kedalam

rekening giro nasabah, sedangkan  penarikannya dilakukan dengan

menggunakan sarana berupa cek, bilyet giro atau surat pemindahbukuan

lainnya.

4. Kredit Dilihat dari Sektor Usaha

a) Sektor Industri

Kredit ini diberikan kepada nasabah yang bergerak disektor industri, yaitu

sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang lain

yang memiliki manfaat lebih tinggi.
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b) Sektor Perdagangan

Kredit ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak di bidang

perdagangan, baik itu perdagangan berskala kecil, menengah maupun

perdagangan besar.

c) Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan

Kredit ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil disektor pertanian,

peternakan, perikanan dan perkebunan.

d) Sektor Jasa

Kredit ini dapat diberikan kepada jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa

angkutan dan jasa lainnya.

e) Sektor Perumahan

Kredit ini diberikan oleh bank kepada debitur yang bergerak dibidang

pembangunan perumahan.

5. Kredit Dilihat dari Segi Jaminannya

a) Kredit Dengan Jaminan

Kredit ini merupakan jenis kredit yang didukung dengan jaminan

(agunan).

b) Kredit Tanpa Jaminan

Kredit jenis ini merupakan kredit yang diberikan kepada debitur tanpa

didukung dengan jaminan.
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6. Kredit Dilihat dari Jumlahnya.

a) Kredit UMKM

Kredit UMKM ini merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha

dengan skala usaha sangat kecil.

b) Kredit UKM

Kredit UKM yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan

batasan tertentu. UKM sudah memiliki modal yang cukup, serta

administrasi yang lebih baik dibanding dengan UKMK, sehingga bank

juga dapat memenuhi permohonan kreditnya.

c) Kredit Korporasi

Kredit jenis ini merupakan kreditur yang diberikan kepada debitur dengan

jumlah besar dan diperuntukkan kepada debitur besar (korporasi).

2.2.6 Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor. 30/267/KEP/DIR tanggal

27 Februari 1998, Ruzanna (dalam Jurnal Zaharman, 2017: 6) klasifikasi dan

kriteria penggolongan kredit terbagi menjadi 5 yaitu:

“1) Lancar
a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat pada

waktunya
b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agungan tunai.

2) Dalam Perhatian Khusus
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang

belum melampaui 90 hari.
b. Kadang kadang terjadi cerukan
c. Mutasi rekening realtif aktif
d. Jarang terjadi pelanggaran kontrak yang telah disepakati
e. Didukung oleh pinjaman baru.
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3) Kurang Lancar
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang

telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari
b. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk

menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas
c. Hubungan bank dengan debitur memburuk dan informasi

keuangan tidak dapat dipercaya
d. Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan

yang lemah
e. Pelanggaran kredit untuk menyembunyikan kesulitan

keuangan.
4) Kredit Diragukan

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang
telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari

b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk
menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas

c. Hubungan bank dengan debitur semakin memburuk dan
informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya

d. Dokumentasi kredit tidak lengkap atau tidak dapat dipercaya
e. Pelaggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam

perjanjian kredit.
5) Kredit Macet

a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang
telah melampaui 270 hari

b. Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.”12

2.2.7 Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum bank menyetujui untuk memberikan fasilitas kreditnya, bank harus

benar-benar merasa yakin dengan calon debiturnya. Keyakinan tersebut diperoleh

dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan kepada debitur

tersebut. Prinsip pemberian kredit disesuaikan dengan hasil penilaian kriteria serta

aspek penilaian dan juga dengan ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar

penilaian setiap bank. Sebelum disetujuinya pemberian kredit, kriteria yang harus

12 Zaharman, Analisis Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada PT BPR Mitra
Rakyat Riau, Mei 2017, hal. 06.
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dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar

menguntungkan, dapat dilakukan dengan menerapkan analisis 5C dan 7P.

Menurut Kasmir metode analisis 5C kredit yaitu sebagai berikut :

“ 1) Character
2) Capacity
3) Capital
4) Condition
5) Collateral.”13

Adapun penjelasan untuk metode analisis 5C kredit adalah sebagai berikut :

1. Character (karakter/watak)

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-

orang yang akan diberikan kredit haruslah benar-benar yang dapat dipercaya.

Hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar

belakang pekerjaan maupun hyang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau

gaya hidup, hobi dan jiwa sosialnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan”

membayar.

2. Capacity (kemampun)

Capacity yaitu analisis yang yang digunakan untuk melihat kemampuan dalam

bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis

juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan

pemerintah, begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya

selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam

mengembalikan kredit yang disalurkan.

13 Kasmir, Op.Cit, hal.109.
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3. Capital (modal)

Capital yaitu metode yang digunakan untuk melihat penggunaan modal apakah

efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi

laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas,

solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari

sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. Collateral (jaminan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah baik yang bersifat

fisik dan non-fisik. Jaminan harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi

suatu  masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat

mungkin. Jaminan juga sebaiknya lebih besar nilainya dari pada jumlah kredit

yang akan diberikan

5. Condition (kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan

untuk masa yang akan datang, sesuai sektor masing-masing serta prospek

usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang

dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga

kemungkinan kredit tersebut bermasalah akan relatif kecil.

Menurut Kasmir penilaian kredit dengan metode analisis 7P yaitu sebagai

berikut :

“ 1) Personality
2) Party
3) Perpose
4) Prospect
5) Payment
6) Profitability
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7) Protection.”14

Adapun penjelasan untuk Penilaian kredit dengan menggunakan metode

analisis 7P adalah sebagai berikut :

1. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau perilakunya maupun masa

lalu calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan,

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit.

2. Party

Yaitu klasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu

berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya sehingga nasabah dapat

digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas yang berbeda

dari bank.

3. Purpose

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam menggambil kredit, termasuk jenis

kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengabilan kredit dapat bermacam,

misalnya untuk modal kerja atau investasi, untuk konsumtif, produktif, dan lain

sebagainya.

4. Prospect

Yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan

atau tidak, dengan kata lain apakah mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal

ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai

prospek, bukan hanya bank yang akan rugi tetapi juga nasabah.

14Ibid, hal.110.
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5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah

diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang

diperoleh. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin

baik.

6. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

Profitabilitas diukur dari periode-periode apakah akan tetap sama atau semakin

meningkat apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. Protection

Yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana menjaga kredit agar usaha dan

jaminan mendapat suatu perlindungan. Perlindungan yang dimaksud dapat

berupa jaminan barang, orang atau bahkan asuransi.

2.3 Pengendalian Intern Kredit

2.3.1 Pengertian Pengendalian Intern Kredit

Bank haruslah memiliki struktur pengendalian internal yang memadai dalam

pemberian kredit kepada debitur, hal ini dilakukan untuk mencegah adanya

penyalahgunaan wewenang yang nantinya akan mengakibatkan penurunan pada

profitabilitas. Pengendalian intern adalah tindakan untuk mengarahkan kegiatan,

termasuk koreksi atas kekurangan yang ada serta penyesuaian kegiatan agar

selaras dengan tujuan yang ditetapkan.
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Menurut Mulyadi didalam bukunya bahwa :

“Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-

ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong

efesiensi dan mendorong di patuhinya kebijakan manajemen.”15

Pengendalian internal kredit dilakukan untuk menghindari terjadinya

kredit macet. Pengertian pengendalian internal kredit menurut Malayu S.P

Hasibuan dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perbankan yaitu :

“Pengendalian internal kredit adalah usaha untuk menjaga kredit yang

diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet.”16.

Lancar dan produktif artinya kredit tersebut dapat ditarik kembali bersama

bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Hal ini penting karena jika kredit macet terjadi berarti kerugian bank bank yang

bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran kredit haruslah didasarkan pada prinsip

kehati-hatian dan dengan melakukan pengendalian yang baik dan benar.

2.3.2 Tujuan Pengendalian Intern Kredit

Menurut Malayu S.P. Hasibuan tujuan pengendalian internal pemberian

kredit yaitu untuk :

“1) Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman
2) Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak
3) Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet

atau kredit bermasalah
4) Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan

telah baik atau masih perlu disempurnakan.

15 Mulyadi: Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba
Empat, Jakarta, 2008, hal. 163

16 Malayu S.P Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan: Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 105.
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5) Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan
mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.

6) Mengetahui posisi persentase collectability credit yang disalurkan
bank

7) Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit
bank.”17

2.3.3 Unsur-unsur Pengendalian Intern

Untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam suatu

perusahaan maka ada beberapa unsur pokok yang harus dipenuhi.

Menurut Mulyadi unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern adalah

sebagai berikut:

“1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional
secara tegas.

2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan
dan biaya.

3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit
organisasi.

4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.”18

Adapun penjelasan dari unsur-unsur pengendalian intern diatas dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab

fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksankan

kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggungjawab fungsional

dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

17 Ibid, hal 107.
18Mulyadi, Sistem Akuntansi, Edisi Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2016.Hal. 130.



29

29

a) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi

akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk

melaksanakan suatu kegiatan (misalnya pembelian). Fungsi penyimpanan

kas adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva

perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk

mencatat peristiwa keuangan peristiwa.

b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan

semua tahap suatu transaksi. Dengan demikian dalam pelaksanaan transaksi

terdapat internal check diantara unit pelaksana. Dengan pemisah fungsi

akuntansi dari fungsi-fungsi operasi dan fungsi penyimpanan, catatan

akuntansi yang diselenggarakan dapat mencerminkan transaksi sesungguhnya

yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang memegang fungsi penyimpanan.

Jika misalnya fungsi penyimpanan disatukan dengan fungsi akuntansi,

perangkapan fungsi ini akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan

transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga data transaksi yang

dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya,

kekayaan organisasi tidak terjamin keamannnya.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari

pejabat memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh

karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian

wewenang untuk otorisasi  atas terlaksananya setiap transaksi. Formulir
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merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk

memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu,

penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan

otorisasi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya

dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjamin

dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, Sehingga akan

menjamin dihasikannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya bagi proses

akuntansi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur

pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak

diciptakan cara-cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam pelaksanaannya.

Menurut Mulyadi cara-cara yang ditempuh oleh perusahaan dalam

menciptakan praktik yang sehat, yaitu:

“1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya
harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.

2) Pemeriksaan mendadak (surpised audit).
3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir

oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa campur tangan
dari orang atau unit organisasi lain.

4) Perputaran jabatan (job rotation).
5) Keharusan pengambilan cuti yang menjadi haknya.
6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan

catatannya.
7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek

efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.”19

19Ibid. Mulyadi,Hal.167-170
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4. karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.

Karyawan merupakan peran paling penting dalam perusahaan yang menjadi

penggerak segala kegiatan perusahaan, sehingga berkembang tidaknya perusahaan

dilihat dari kinerja karyawan baik dalam struktur organisasi atau pun pertanggung

jawabannya dalam fungsinya. Bagaimana baiknya struktur organisasi dan

prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong

praktek yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang

melaksanakannya.

Dari keempat unsur pokok sistem pengendalian intern tersebut diatas, unsur

mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting.

Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian

yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap

mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidangnya yang menjadi tanggung

jawabannya akan dapat melaksanakan pekerjaanya dengan efisien dan efektif,

meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian intern yang mendukungnya.

2.3.4 Prinsip Pengendalian Intern

Untuk dapat mencapai tujuan pengendalian akuntansi suatu sistem kredit

harus memenuhi dasar-dasar pengendalian intern. Menurut Haryono Jusuf dalam

menerapkan sistem pengendalian intern yang baik harus meliputi enam prinsip

aktivitas pengendalian yaitu:

“1) Penetapan tanggungjawab
2) Pemisahan tugas
3) Prosedur dokumentasi
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4) Pengawasan fisik
5) Verifikasi internal secara independen
6) Pengendalian sumber daya manusia.”20

Adapun penjelasan dari prinsip pengendalian intern diatas adalah :

1. Penetapan tanggungjawab

Penetapan tanggung jawab yang jelas bagi setiap orang yang ada dalam

organisasi perusahaan merupakan salah satu prinsip sistem pengendalian intern

yang sangat penting. Dalam perusahaan yang memiliki sistem pengendalian intern

yang baik, setiap tugas ditetapkan penanggung jawabnya. Pengendalian akan

semakin efektif apabila satu orang bertanggung jawab atas satu tugas tertentu.

2. Pemisahan tugas

Tujuan utama pemisahan tugas ini yaitu untuk menghindari serta

pengawasan segera atas kesalahan atau ketidakberesan. Dengan adanya pemisahan

fungsi dapat mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas. Pemisahan tugas

merupakan hal yang tidak bisa ditawar demi menciptakan sistem pengendalian

intern yang baik. Memberi kewenangan hanya kepada satu orang untuk

bertanggung jawab atas aktivitas yang saling berkaitan akan meningkatkan

kemungkinan terjadinya kekeliruan dan penyelewengan.

3. Prosedur dokumentasi

Dokumen merupakan bukti bahwa transaksi dan peristiwa telah terjadi.

Perusahaan harus menetapkan prosedur untuk dokumentasi. Pertama, bila

memungkinkan semua dokumen hendaknya diberi nomor urut cetak, dan semua

dokumen harus dipertanggung jawabkan pemakaiannya. Penomoran dokumen

20 Al. Haryono Jusup, Dasar-Dasar Akuntansi, Jilid Dua, Edisi Ketujuh, Cetakan Kedua:
BPSTIE YKPN, Yogyakarta, 2014, Hal.6.
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akan berguna dalam mencegah agar dokumen tersebut tidak dicatat lebih dari

sekali, atau sebaliknya mencegah dokumen sama sekali tidak dicatat. Kedua,

sistem pengendalian hendaknya mewajibkan pegawai untuk segera meneruskan

dokumen pendukung transaksi ke bagian akuntansi untuk segera dicatatkan dalam

jurnal. Tindakan pengendalian semacam ini akan berguna untuk memastikan

bahwa transaksi dicatat tepat waktu dan berpengaruh langsung pada ketelitian dan

keandalan catatan akuntansi.

4. Pengawasan fisik

Pengawasan fisik berhubungan dengan alat-alat mekanis dan elektronis

dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi. Pengawasan secara fisik atas aset-

aset perusahaan sangat penting artinya. Pengawasan fisik berkaitan dengan

pengamanan atas-aset dan meningkatkan ketelitian serta bisa dipercaya nya

catatan akuntansi. Pengamanan aset dapat dilakukan dengan menggunakan

berbagai cara dan peralataan, misalnya:

a) Lemari besi berkunci khusus (safety deposit boxes) untuk menyimpan kas

dan surat-surat (dokumen) penting.

b) Ruang penyimpanan (gudang) dengan pintu berkunci serta berkunci serta

lemari-lemari berkunci untuk menyimpanan persediaan barang dan catatan-

catatan akuntansi.

c) Alarm untuk mencegah terjadinya pembobolan.

d) Monitor televisi dan sensor untuk mencegah pencurian.

e) Berbagai fasilitas computer dengan pass key acces atau cap jempol atau

eyeball scans.
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f) Timelock untuk pencatatan jam kerja.

5. Verifikasi internal secara independen

Sistem pengendalian intern mensyaratkan adanya verifikasi internal secara

independen. Prinsip ini diterapkan dengan cara melakukan review (mengkaji

ulang) data yang telah dihasilkan oleh para pegawai. Agar diperoleh hasil yang

maksimal dari penerapan prinsip verifikasi internal secara independen, maka:

a) Perusahaan harus melakukan verifikasi data secara periodik atau secara

mendadak.

b) Verifikasi dilakukan oleh orang yang independen, yaitu orang yang tidak

terlibat dalam menghasilkan informasi yang diverifikasi.

c) Apabila terjadi selisih atau penyimpangan, maka hal itu harus dilaporkan

pada manajemen yang sesuai agar dapat ditindak lanjuti atau dikoreksi.

6. Pengendalian Sumber Daya Manusia

Aktivitas pengendalian sumber daya manusia meliputi hal-hal berikut:

a) Mempertanggungkan pegawai-pegawai yang menangani kredit.

b) Merotasi tugas-tugas karyawan dan mewajibkan karyawan mengambil cuti.

c) Memeriksa latar belakang calon pegawai.

Dengan adanya prinsip pokok sistem pengendalian intern diatas diharapkan

para pimpinan dapat mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern yang

diterapkan perusahaan secara efektif, sudah disesuaikan dengan struktur

organisasi, sesuaikan dengan jenis usaha dan kondisi-kondisi yang berlaku pada

perusahaan tersebut.
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2.4 Prosedur Pemberian Kredit Umum

Dalam pelaksanaan pemberian kredit terdapat prosedur-prosedur yang

dilakukan selama pemberian kredit, baik itu oleh pihak bank maupun nasabah.

Dalam pememberian kredit kepada nasabah pihak bank atau perusahaan harus

membuat ketentuan-ketentuan, syarat maupun petunjuk yang harus dilakukan

sejak nasabah mengajukan permohonan hingga saat pelunasan kredit.

Tujuan prosedur pemberian kredit yaitu memastikan kelayakan suatu kredit

diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam

setiap prosedur selalu dilakukan penilaian, dalam penilaian mungkin ada

kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali kepada nasabah atau bahkan

langsung ditolak.

Menurut Mulyadi pengertian prosedur adalah sebagai berikut:

“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan
beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk
menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang
terjadi berulang-ulang.”21

Secara umum prosedur pemberian kredit yang ditetapkan oleh badan hukum

perbankan menurut Kasmir adalah sebagai berikut :

“1) Pengajuan Proposal
2) Penyelidikan Berkas Pinjaman
3) Penilaian Kelayakan Kredit
4) Wawancara Pertama
5) Peninjauan Ke Lokasi (On The Spot)
6) Wawancara Kedua
7) Keputusan Kredit
8) Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya
9) Realisasi Kredit.”22

21 Mulyadi, Op. Cit, hal. 4.
22 Kasmir, OP. Cit, hal.96.
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Berikut ini adalah penjelasan dari prosedur pemberian kredit yang

ditetapkan oleh badan hukum perbankan menurut Kasmir :

1. Pengajuan Proposal

Untuk dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama

yang harus dilakukan oleh pemohon kredit yaitu mengajukan permohonan kredit

secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit haruslah di lampiri dengan

dokumen-dokumen lainnya yang sesuai dengan persyaratan. Yang perlu

diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi

keterangan tentang :

a) Riwayat perusahaan

b) Tujuan pengambilan kredit

c) Besarnya kredit dan jangka waktu

d) Cara pemohon mengembalikan kredit

e) Jaminan kredit.

Selanjutnya proposal tersebut dilampiri dengan berkas-berkas yang telah

dipersyaratkan seperti berikut:

a) Akta Pendirian Perusahaan

b) Bukti diri (KTP) Para Pengurus dan Pemohon Kredit

c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

e) Neraca dan Laporan Rugi Laba 3 Tahun Terakhir

f) Fotocopy Sertifikat yang Dijadikan Jaminan

g) Daftar Penghasilan bagi Perseorangan
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h) Kartu Keluarga (KK) bagi Perseorangan.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan

pemohon kredit. Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan

sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

3. Penilaian Kelayakan Kredit

Dalam penilaian layak atau tidaknya suatu kredit disalurkan, maka perlu

dilakukan suatu penilaian kredit. Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai

apakah memenuhi syarat atau tidak.

4. Wawancara Pertama

Wawancara pertama imi merupakan penyidikan kepada calon peminjam

dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuan adalah untuk

mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti

yang bank perlukan.

5. Peninjauan ke Lokasi (On The Spot)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil

penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan

peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil on the spot

dicocokkan dengan hasil wawancara pertama.

6. Wawancara Kedua

Wawancara kedua yaitu kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada

kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan.

Catatan yang ada pada permohonan dan pada wawancara pertama dicocokkan
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dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu

kebenaran.

7. Keputusan Kredit

Keputusan kredit merupakan penentuan apakah kredit layak untuk diberikan

atau ditolak. Jika layak maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan

akan mencakup :

a) Akad kredit yang akan ditandatangani

b) Jumlah uang yang diterima

c) Jangka waktu kredit

d) Biaya-biaya yang harus dibayar.

8. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Kegiatan

penandatanganan ini untuk menyatakan persetujuan tertulis antara dua belah pihak

tentang suatu hal. Dalam hal ini biasanya berisi tentang mengikat  jaminan dengan

hipotek dan perjanjian lain yang dianggap perlu.

9. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang

diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang

bersangkutan. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi

dari pemberian kredit yang dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pengendalian Intern Pemberian kredit pada PT BPR  NBP 34

Pematang Siantar yang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No. 6E Melayu, Kec. Siantar Utara,

Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif

merupakan data yang terdiri dari non angka atau yang bersifat deskriptif berupa kata-kata atau

kalimat. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak

melalui perantara). Menurut Husein Umar : “Data Primer merupakan data yang didapat

dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari

wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.”23

Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu

pihak-pihak yang terkait dalam pemberian kredit PT. BPR NBP 34 Pematang Siantar.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui

media perantara (diperoleh dan dicatat melalui orang lain). Menurut Iqbal Hasan : “Data

23Umar Husein, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi Kedua: Rajawali Pers, Jakarta,
2009, hal. 42.
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Sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.”24

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder

merupakan data yang dikumpulkan melalui catatan dan  dokumen resmi perusahaan seperti

sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, produk yang ditawarkan oleh perusahaan,

prosedur pemberian kredit, formulir yang digunakan dalam pemberian kredit, data jumlah

pemberian kredit, serta data piutang tak tertagih (data kredit macet) pada PT BPR NBP 34

Pematang Siantar.

3.3 Pengumpulan Data

Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu sebagai

berikut :

1) Penelitian Lapangan

Penelitian langsung pada perusahaan yang bersangkutan sehingga data dan informasi yang

diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a. Dokumentasi

Menurut Mahi M. Hikmat: “Dokumentasi yakni penelusuran dan perolehan data

yang diperlukan melalui data yang telah tersedia.”25.

24 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Cetakan Keempat: Bumi Aksara, 2009, hal.19.
25 Hikmat, Mahi M, Metode Penelitian, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2014, Hal 83
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Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dilakukan

dengan mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya

yang terkait langsung dengan penelitian ini. Misalnya seperti sejarah perusahaan, struktur

organisasi perusahaan, produk yang ditawarkan oleh perusahaan, prosedur pemberian

kredit, formulir yang digunakan dalam pemberian kredit, data jumlah pemberian kredit,

serta data piutang tak tertagih (data kredit macet).

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik dalam pengumpulan data dalam metode survei yang

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Wawancara yang

dilakukan dalam memperoleh informasi adalah metode wawancara langsung dengan

bagian akuntansi, kasir dan bagian internal audit yang memberikan informasi lebih dalam

tentang pengendalian intern pemberian kredit yang diterapkan di PT BPR NBP 34

Pematang Siantar.

2) Penelitian Kepustakaan

Penilaian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca

buku, jurnal serta referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperi

skripsi mengenai pemberian kredit, jurnal mengenai pengendalian intern kredit, undang-

undang perbankan, buku sistem informasi akuntansi, buku perbankan mengenai pengkreditan

buku sistem pengendalian internal dan lain sebagainya.

3.4 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis suatu masalah, dapat dilakukan beberapa metode analisis yang

disesuaikan dengan keadaan dan bentuk data yang diperoleh dari PT BPR NBP 34 Pematang

Siantar, adapun metode yang digunakan yaitu sebagai berikut:
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1) Metode Deskriptif

Metode Deskriptif adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk mengumpulkan data,

penyusunan dan pengklasifikasian serta menginterpretasikan sehingga memberikan gambar

umum mengenai kebijkan yang dilakukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Menurut Morissan:

“Penelitian Deskriptif merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan
secara hati-hati dan cermatnya dan karenanya lebih akurat dan tepat dibandingkan
dengan pengamatan biasa sebagaimana yang dilakukan wartawan.”26

2. Metode Analisis Komparatif

Metode Analisis Komparatif adalah  suatu metode yang membandingkan teori yang berlaku

dengan praktek yang diterapkan sehingga akan dapat diketahui gambaran penyimpangan dan

selanjutnya membuat kesimpulan yang sebenarnya dari masalah yang diteliti. Tujuan dari

metode komparatif ini yaitu menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan

tentang prosedur kerja, tentang ide-ide serta pengendalian intern pemberian kredit yang

diterapkan oleh PT BPR NBP 34 Pematang Siantar.

26 Morissan, Metode Penelitian Survei, Cetakan Ketiga: Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal 37


