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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan 

menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit. Kredit yang 

diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan 

berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil 

keuntungan. 

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, pengertian 

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. 

Dalam praktek perbankan untuk adanya pemberian kredit dari bank, maka pihak 

bank harus mengadakan perjanjian didalam penyerahan uang terhadap debitur 

seperti yang telah disepakati bersama. Bagi bank persetujuan kredit merupakan 

komitmen yang tidak bisa dibatalkan, begitu juga bagi debitur. Bank dalam 

memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan 

kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, 

serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang 

diberikan oleh bank mengandung resiko. 
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Pemberian kredit merupakan salah satu bisnis utama bank yang 

menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dan merupakan salah satu bagian 

terbesar dari aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, namun disisi lain pemberian 

kredit memiliki risiko. Salah satu risiko dari pemberian kredit adalah munculnya 

kredit bermasalah atau yang sering disebut dengan kredit macet. Kredit macet 

merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar 

sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.  

Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit 

tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Semakin tinggi kredit macet suatu 

perusahaan perbankan akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Kredit macet 

memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan perbankan 

Indonesia. Kredit macet sering terjadi disebabkan oleh faktor eksternal (pihak 

peminjam) yang kurang mampu membayar kreditnya dan faktor internal (pihak 

Bank) akibat analisis pemberian persetujuan kredit yang kurang ketat sehingga 

memberikan dampak yang kurang baik bagi perbankan. 

Dalam pemberian kredit diperlukan adanya sistem pengendalian intern 

agar terhindar dari segala bentuk resiko dan penyelewengan yang mungkin terjadi.  

Sistem pengendalian intern tersebut dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 

pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk 

menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi. Yang kedua pengendalian intern administratif (internal administrative 

control) meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 
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dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan 

manajemen. 

Sistem pengendalian intern yang baik dapat membantu pengurus bank 

menjaga aset bank, menjamin tersedianya laporan keuangan dan manajerial yang 

dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi resiko terjadinya kerugian, 

penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem 

pengendalian intern bank yang baik dan efektif menjadi tanggung jawab dari 

pengurus dan para pejabat bank.  

PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sidikalang yang bergerak dibidang jasa 

perbankan bukan hanya menghimpun dana dari masyarakat ataupun memberikan 

jasa pelayanan bank, tetapi juga mampu memanfaatkan simpanan uang 

masyarakat yang ada untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit. PT. Bank 

Sumut Kantor Cabang Sidikalang menerapkan prosedur dan kebijakan dengan 

baik dalam pemberian kredit, namun disisi lain terdapat masalah yang dialami 

Bank Sumut yaitu kredit macet. Jika terjadi kemacetan dalam pemberian kredit 

tersebut, bank bisa mengalami kebangkrutan karena terlalu banyaknya nasabah 

yang tidak bisa melunasi kreditnya. 

Berdasarkan annual report PT. Bank SUMUT tahun 2014-2018 kredit 

macet terlihat naik turun. Dari tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 1,79%. 

Pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan sebesar 1,54% dan 1,19%. Pada 

tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,44% dan tahun 2018 mengalami 

penurunan sebesar 1,35%. 
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Pemberian kredit akan menimbulkan resiko, oleh sebab itu pemberiannya 

harus benar-benar teliti dan memenuhi persyaratan. Apabila kredit bermasalah 

dibiarkan begitu saja, maka dapat menyebabkan kerugian materi bagi bank karena 

mengganggu aktivitas bank dan merusak nama baik bank. 

Berdasarkan uraian diatas, peranan pengendalian intern terhadap 

pemberian kredit sangatlah penting, mulai dari proses awal pengajuan kredit 

sampai dengan proses realisasi kredit maka dengan ini penulis tertarik untuk 

meneliti keefektifan sistem pengendalian intern pemberian kredit dengan 

mengajukan judul “Sistem Pengendalian Intern atas Pemberian Kredit Pada 

PT Bank SUMUT Kantor Cabang Sidikalang”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: Apakah sistem pengendalian intern terhadap pemberian 

kredit pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sidikalang telah berjalan dengan 

baik? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian 

intern terhadap pemberian kredit pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang 

Sidikalang telah berjalan dengan baik. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penulisan tugas akhir ini berguna untuk memenuhi persyaratan Akademik 

dalam menyelesaikan studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi 

Akuntansi Universitas HKBP Nommensen. 

2. Bagi Perusahaan 

Berguna sebagai bahan masukan dan saran bagi PT. Bank SUMUT Kantor 

Cabang Sidikalang serta dapat menjadi suatu bahan pertimbangan dalam 

melakukan pengendalian intern terhadap pemberian kredit. 

3. Bagi Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian 

berikutnya mengenai sistem pengendalian intern atas pemberian kredit. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. KREDIT 

2.1.1. Pengertian Kredit 

Dalam bahasa latin kredit disebut “credere” yang artinya percaya. Artinya pihak yang 

memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan 

pasti akan terbayar. Di pihak lain, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang 

memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang 

telah diterimanya. 

Dalam buku Ismail, beberapa ahli menerjemahkan kredit sebagai berikut: 

a. “... Kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang balas prestasinya (konttra 

prestasi) akan terjadi pda suatu waktu di hari yang akan datang ...” (Drs. Amir Rajab 

Batubara). 

b. Apabila didefinisikan secara bebas, kredit dalam pengertian umum merupakan 

kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar 

sejumlah uang pada masa yang akan datang. (Rollin G. Thomas). 

c. Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga.
1
 

 

2.1.2. Manfaat Kredit 

Manfaat kredit dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Manfaat kredit bagi Bank 

2. Manfaat kredit bagi Debitur 

3. Manfaat kredit bagi Pemerintah 

4. Manfaat kredit bagi Masyarakat Luas
2
 

                                                           
1
 Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Apalikasi, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga: Kencana 

Prenada Media Group, 2011, Jakarta, hal. 93. 
2
 Ibid., hal. 97. 
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1. Manfaat Kredit bagi Bank: 

a. Kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bunga. 

b. Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat 

tercermin pada perolehan laba. 

c. Pemberian kredit kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti 

produk dana dan jasa. 

d. Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih 

memahami secara rinci aktivitass usaha para debitur di berbagai sektor usaha. Dengan 

demikian, para pegawai menjadi terlatih dan mempunyai keahlian dalam beberapa usaha 

nasabah. Hal ini merupakan aset bagi bank. 

2. Manfaat Kredit bagi Debitur: 

a. Meningkatkan usaha nasabah 

Kredit yang diberikan oleh bank untuk memperluas volume usaha, misalnya kredit untuk 

membeli bahan baku, pengadaan mesian, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan 

volume produksi dan penjualan. 

b. Biaya kredit bank (provisi dan administrasi) pada umumnya murah. 

c. Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga debitur dapat memilih jenis kredit 

sesuai dengan tujuan penggunaannya. 

d. Bank juga memberikan fasilitas lainnya kepada debitur, sehingga debitur dapat 

menikmati fasilitas lainnya yang ditawarkan oleh bank. 

e. Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan debitur dalam 

membayar kembali kredit tersebut, sehingga debitur dalam mengestimasikan 

keuangannya dengan tepat. 
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3. Manfaat Kredit bagi Pemerintah: 

a. Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

b.  Kredit bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.  

c. Kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan 

masyarakat.  

d. Secara tidak langsung kredit dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan 

pajak. 

4. Manfaat Kredit bagi Masyarakat Luas: 

a. Mengurangi tingkat pengangguran. Kredit yang diberikan untuk perusahaan dapat 

menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, 

tentu akan menambah jumlah tenaga kerja. 

b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, dan 

asuransi. Pihak-pihak tersebut diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran kredit. 

c. Penyimpanan dana akan mendapat bunga lebih tinggi dari bank apabila bank dapat 

meningkatkan keuntungannya.  

d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan 

misalndiperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran kredit. 

e. Penyimpanan dana akan mendapat bunga lebih tinggi dari bank apabila bank dapat 

meningkatkan keuntungannya. 

f. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan 

misalnya letter of credit, bank garansi, transfer, kliring, inkaso, dan layanan jasa lainnya. 

 

2.1.3. Tujuan Kredit 
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Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang 

tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit 

sebagai berikut: 

1. Mencari Keuntungan 

2. Membantu Usaha Nasabah 

3. Membantu Pemerintah
3
 

 

1. Mencari Keuntungan 

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini 

diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya 

administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 

2. Membantu Usaha Nasabah 

Tujuan selanjutnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana 

investasi maupun dana untuk modal kerja.  

3. Membantu Pemerintah 

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin 

baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya bantuan dana dalam rangka 

peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan 

menyebarkan pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut: 

• Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank. 

• Membuka kesempatan kerja, dlam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau 

perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga 

kerja yang masih menganggur. 

                                                           
3
Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Pertama, Cetakan Kedelapan: PT. Grafindo Persada, Jakarta, hal. 

105. 
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• Meningkatkan jumlah barang dan jasa, sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat 

meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga 

akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan. 

• Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan 

apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan 

dapat menghemat devisa negara. 

• Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan 

ekspor. 

 

 

 

2.1.4. Fungsi Kredit 

Kredit berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui 

penyaluran dana yang diberikan oleh bank. Beberapa fungsi kredit adalah sebagai berikut: 

1. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa 

2. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund (dana 

menganggur) 

3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru 

4. Kredit sebagai alat pengendali harga 

5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada
4
 

 

1. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa 

Kredit dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang 

sebagai alat pembayaran, maka kredit akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang 

dan jasa. 

2. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund (dana menganggur) 

                                                           
4
 Ismail, Op.cit., 2011, hal. 96. 
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Di dalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kelebihan dana dan ada beberapa 

pihak yang kekurangan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila 

dipinjamkan kepada pihak yang kekurangan dana, maka akan efektif karena dana tersebut 

dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana. 

3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru 

Sebagai contoh adalah kredit rekening koran yang diberikan oleh bank kepada usahawan. 

Pada dasaarnya, pada saat bank telah melakukan perjanjian kredit rekening koran, pada saat itu 

debitur siudah memiliki hak untuk menarik dana tersebut secara tunai dari rekening gironya. 

4. Kredit sebagai alat pengendali harga 

Pemberian kredit yang ekspansif akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar 

dan peningkatan peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, 

pembatasan kredit akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar dan keterbatasan uang yang 

bredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga. 

5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada 

Apabila bank memberikan kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau investasi, maka 

pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makroekonomi. Hal ini 

disebabkan karena pihak pengusaha akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi 

barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dll. 

 

2.1.5. Jenis-Jenis Kredit   

Kredit dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain: 

1. Jenis kredit menurut bentuknya 

2. Jenis kredit menurut jangka waktunya 
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3. Jenis kredit menurut tujuan penggunaannya
5
 

 

 

 

 

 

 

1. Jenis Kredit Menurut Bentuknya 

a. Kredit Rekening Koran 

Kredit rekening koran merupakan kredit yang secara langsung akan dimasukkan 

dalam rekening giro nasabah. Debitur diberi hak untuk menarik dananya dari rekening 

giro kapan saja sebesar kredit tertinggi yang disediakan. Kredit rekening koran tergolong 

dalam kredit jangka pendek, yaitu paling lama satu tahun. 

b. Installment Loan 

Installment Loan merupakan kredit dengan angsuran teratur yang dilakukan sesuai 

dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Jumlah angsuran 

konstan/tetap selama masa kredit, kecuali bila dalam perjanjian kredit ditentukan bunga 

mengambang (floating rate), yaitu tingkat suku bunga berubah sesuai dengan bunga 

dipasar. 

2. Jenis Kredit Menurut Jangka Waktunya 

Menurut jangka waktunya, kredit dibagi menjadi 3, yaitu kredit jangka pendek, kredit 

jangka menengah, dan kredit jangka panjang. 

a. Kredit Jangka Pendek 

Kredit jangka pendek adalah kredit yang diberikan dengan masa kredit maksimum 

selama satu tahun. Kredit jangka pendek pada umumnya diberikan untuk kredit modal 

kerja dan kredit rekening koran. 

                                                           
5
 Ismail, Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah, Edisi Pertama, Catakan Kesatu: Kencana 

Prenada Media Group, 2010, Jakarta, hal. 191. 
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b. Kredit Jangka Menengah 

Kredit yang jangka waktunya antara satu tahun sampai dengan tiga tahun. Kredit ini 

biasanya diberikan untuk kredit investasi yang nilai kreditnya tidak terlalu besar dan 

kredit konsumsi.   

c. Kredit Jangka Panjang 

Kredit jangka panjang adalah kredit yang diberikan oleh bank dengan jangka waktu 

lebih dari tiga tahun. Kredit ini diberikan pada umumnya untuk Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) dan Kredit Investasi. 

3. Jenis Kredit Menurut Tujuan Penggunaannya 

Menurut tujuan penggunaan kredit, jenis kredit dibagi menjadi tiga, yaitu kredit investasi, 

kredit modal kerja, dan kredit konsumsi. 

a. Kredit Investasi 

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk mengadakan 

barang-barang modal atau dalam rangka investasi perusahaan, misalnya kredit untuk 

membangun proyek, membeli mesin, membeli alat angkutan, dan kredit untuk membeli 

aktiva tetap. Kredit investasi pada umumnya diberikan dalam jumlah yang besar dan 

dalam jangka panjang.   

b. Kredit Modal Kerja 

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

modal kerja perusahaan, biasanya diberikan dalam jangka pendek yaitu lamanya satu 

tahun. Modal kerja perusahaan dapat berupa kebutuhan operasional perusahaan antara 

lain kebutuhan dana untuk menutup piutang-piutang perusahaan, proses pembuatan 

produk/barang, dan kebutuhan modal kerja lainnya. 
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c. Kredit Konsumsi 

Kredit konsumsi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli 

barang dan jasa untuk keperluan pribadi. Misalnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR), 

kredit untuk pembelian kendaraan, dan kredit konsumsi lainnya. 

 

2.1.6. Unsur-Unsur Pemberian Kredit 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah 

sebagai berikut: 

• Kepercayaan 

• Kesepakatan 

• Jangka waktu 

• Risiko 

• Balas jasa
6
 

 

1. Kepercayaan 

Yaitu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, 

barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. 

2. Kesepakatan 

Kesepakatan antara si pemberi kredit (bank) dengan penerima kredit (nasabah) 

dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani  hak dan 

kewajibannya. 

3. Jangka Waktu 

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini 

mencakup  masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 

4. Risiko  

                                                           
6
 Kasmir, Manajemen Perbankan, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas: PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 

2013, hal. 83. 
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Penyebab tidak tertagihnya kredit dikarenakan adanya suatu tenggang waktu 

pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit maka semakin 

besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. 

5. Balas Jasa 

Yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai 

bunga untuk bank konvensional. Balas jasa dalam bank konvensional berupa bunga 

sedangkan balas jasa balam bank syariah ditentukan dengan hasil. 

 

2.1.7. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit  

Menurut Kasmir, prinsip pemberian kredit dilakukan dengan menggunakan analisis 5C 

dan 7P, yaitu character, capacity, capital, colleteral, condition, personality, party, perpose, 

prospect, payment, profitability, protection.
7
 

Penilaian analisis 5C, yaitu: 

1. Character (Karakter) 

Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang. Tujuannya adalah memberikan 

keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan 

kredit benar-benar dapat dipercaya. 

2. Capacity (Kapasitas) 

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan 

dengan kemampuannya mengelola bisnis dan kemampuannya mencari laba. 

3. Capital (Kapital) 

                                                           
7
Ibid., hal. 101.  
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Biasanya bank tidak akan bersedia membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah 

yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lain atau 

modal sendiri. 

4. Colleteral (Jaminan) 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun 

nonfisik yang melebihi jumlah kredit yang diberikan. Fungsi jaminan adalah sebagai 

pelindung bank dari risiko kerugian. 

5. Condition (Kondisi) 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di 

masa yang akan datang sesuai sektor masiing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang 

kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih 

dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha di masa 

yang akan datang. 

 

Penilaian analisis 7P, yaitu: 

1. Personality 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun 

kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah 

laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya. 

2. Party 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan 

tertentu, berdasrkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan 

kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 
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3. Perpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit 

yang diinginkan nasbah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai 

kebutuhan. 

4. Prospect 

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak 

atau dnegan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. 

5. Payment 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil 

atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber 

penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehiingga jika salah satu usahanya merugi 

akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya. 

6. 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. 

7. Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan 

perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. 

 

2.1.8. Prosedur Pemberian Kredit 

Prosedur pemberian kredit merupakan tahapan-tahapan dalam memberikan kredit seperti 

pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian 
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dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tujuan prosedur pemberian kredit 

adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak.  Berikut prosedur 

pemberian kredit oleh badan hukum, yaitu: 

1) Pengajuan Proposal 

2) Penyelidikan Berkas Pinjaman 

3) Penilaian Kelayakan Kredit 

4) Wawancara Pertama 

5) Peninjauan ke Lokasi 

6) Wawancara Kedua 

7) Keputusan Kredit 

8) Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya 

9) Realisasi Kredit
8
 

 

1) Pengajuan Proposal 

Tahap pertama adalah pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis 

dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang 

dipersyaratkan.   

a. Pengajuan proposal suatu kredit berisi keterangan tentang: 

• Latar belakang / riwayat perusahaan. 

• Tujuan pengambilan kredit. 

• Besarnya kredit dan jangka waktu. 

• Cara pemohon kredit mengembalikan kredit. 

• Jaminan kredit. 

b. Lampiran proposal dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti: 

• Akta Pendirian Perusahaan. 

• Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit. 

• TDP (Tanda Daftar Perusahaan). 

                                                           
8
 Ibid., hal. 105. 
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• NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 

• Neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir. 

• Fotocopi sertifikat yang dijadikan jaminan. 

• Daftar penghasilan bagi perseorangan. 

• Kartu Keluarga (KK) bagi pereorangan. 

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. Jika menurut pihak bank belum lengkap atau belum cukup maka nasabah 

diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup 

melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan. 

3) Penilaian Kelayakan Kredit 

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu 

penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C 

(character, capacity, capital, colleteral, condition) atau 7P (personality, party, perpose, 

prospect, payment, profitability, protection). 

4) Wawancara Pertama 

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan 

langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah 

berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan juga untuk mengetahui 

keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. 

5) Peninjauan ke Lokasi 
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Langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit, 

kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Tujuan peninjauan ke lokasi adalah 

untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang 

tertulis dalam proposal. 

6) Wawancara Kedua 

Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada 

kekurangan-kekurangan pada saat telaah peninjauan di lapangan.catatan yang ada pada 

permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat peninjauan apakah 

ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. 

7) Keputusan Kredit 

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak. Jika 

layak, maka diperiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit aka mencakup: 

• Akad kredit yang akan ditandatangani, 

• Jumlah uang yang ditrima, 

• Jangka waktu kredit, 

• Biaya-biaya yang harus dibayar. 

Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan 

alasannya masing-masing. 

8) Penandatanganan akad Kredit/Perjanjian Lainnya 

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan, 

maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan 

kredit dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan: 

• Antata bank dengan debitur secara langsung, atau 
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• Melalui notaris. 

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 dapat diambil sesuai ketentuan dan 

tujuan kredit. Pencairan dana tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan 

sekaligus atau secara bertahap.  

 

2.1.9. Kredit Bermasalah / Kredit Macet  

Kredit macet atau kredit bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak 

sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada banj seperti yang telah 

diperjanjikan. Kredit macet akan berakibat pada kerugian bank karena tidak diterimanya kembali 

dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bank 

kehilangan kesempatan mendapat bunga yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total. 

Faktor penyebab kredit macet berasal dari faktor intern bank dan faktor ekstern bank.
9
 

a. Faktor Intern Bank 

• Analisis yang dilakukan pejabat bank kurang tepat, sehingga tidak dapat 

memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu 

kredit. 

• Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, 

sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. 

                                                           
9
 Ismail, Op.Cit., 2010, hal. 218. 
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• Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis asaha debitur, sehingga 

tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat. 

• Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur 

bank, sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit. 

• Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit 

. 

b. Faktor Ekstern Bank 

Beberapa faktor ekstern yang dapat menyebabkan kredit macet antara lain: 

• Debitur dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, 

karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya. 

• Debitur melakukan ekpansi terlalu besar, sehingga dana yang diperlukan 

terlalu besar. 

• Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit 

tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. 

• Adanya unsur ketidaksengajaan, misalnya bencana alam, ketidakstabilan 

perekonomian sehingga inflasi tinggi. 

2.2. SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

2.2.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, 

manajemen, dan personel satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan 

memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut : keandalan pelaporan keuangan, 

kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi. 

Pengertian sistem pengendalian menurut Mulyadi adalah:  
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”Struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk 

menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.
10

 

 

Sedangkan menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accountantas) yang 

dikutip oleh Darnis Hadiati menyatakan:  

“Sistem pengendalian intern merupakan struktur organiasi, semua metode dan 

ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk 

melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data 

akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong 

ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan”.
11

 

 

 

2.2.2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern 

Sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk 

memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan 

dan sasarannya. Oleh karena pentingnya pemberian kredit bagi pihak PT. Bank SUMUT Kantor 

Cabang Sidikalang, maka perlu adanya suatu sistem pengendalian yang baik dari pihak 

manajemen perusahaan terhadap prosedur pemberian kredit. 

Menurut Hery, manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem 

pengendalian intern yang efektif, yaitu: 

1. Keandalan laporan keuangan. 

2. Efisiensi dan efektivitas operasi, 

3. Ketaatan pada hubungan dan peraturan.
12

 

Tujuan sistem pengendalian intern menurut Mulyadi adalah (1) menjaga kekayaan 

organisasi, (2) mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, (3) mendorong efisiensi, 

(4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
13

 

                                                           
10

 Mulyadi, Sistem Akuntansi, Edisi Keempat, Cetakan Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2016, hal. 129. 
11

 Hadiati, Darnis, Analisis Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Pada PT. Bank Riau 

Cabang Bangkinang dan Perbandingannya Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, Skripsi: 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010, hal. 54 
12

 Hery, Auditing 1 (Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi), Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta, 2013, hal. 87. 
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2.2.3. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern 

Unsur pokok sistem pengendalian intern (Mulyadi) adalah: 

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

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang 

cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. 

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

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas 

 Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada 

unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiaataan pokok perusahaan.  

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup 

terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya 

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otoritas dari pejabat yang 

memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam 

organisasi harus dibuat sistem yang mengatur  pembagian wewenang untuk otoritas atas 

terlaksananya setiap transaksi. 

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

Dalam organisasi, perlu dirancang berbagai metode untuk merekayasa praktik yang sehat 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya 

                                                                                                                                                                                           
13

 Mulyadi, Loc.Cit. 
14

 Mulyadi, Op.Cit., hal. 130. 
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ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah: (1) pengggunaan 

formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang 

berwenang, (2) pemeriksaan mendadak (surprised audit), (3) setiap transaksi tidak boleh 

dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur 

tangan dari orang atau unit organisasi orang lain, (4) perputaran jabataan, (5) keharusan 

pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak, (6) secara periodik diadakan pencocokan fisik 

kekayaan dengan catatannya, (7) pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 

efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya 

Untuk menciptakan pengendalian intern dalam perusahaan, perlu diperoleh mutu karyawan 

yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan 

dapat dipercaya, berbagai cara brikut ini dapat ditempuh: (1) seleksi calon karyawan berdasarkan 

persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya, (2) pengembangan pendidikan karyawan selama 

menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan pengembangan pekerjaannya. 

 

2.2.4. Komponen Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Romney dan Steinbart dalam jurnal Fifke M. Siwu (2013), sistem pengendalian 

intern COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision) terdiri dari 

lima komponen sebagai berikut: 

1. Lingkungan pengendalian (control environment) 

2. Penilaian risiko (risk assestment)  

3. Aktivitas pengendalian (control activities)  

4. Informasi dan Komunikasi (information and communication)  

5. Pengawasan (monitoring) 
15

 

                                                           
15

 Masyie, Fifke S,  Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern atas Prosedur Penerimaan dan 

Pengembalian Barang Jaminan Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Kalawat, Jurnal EMBA Vol.1 No.4 

Desember 2013, Hal. 1708.  
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1. Lingkungan pengendalian (control environment)  

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang di bangun dan diciptakan dalam suatu 

organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri 

dari faktor-faktor sebagai berikut.  

a. Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika  

b. Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi  

c. Struktur organisasi  

d. Badan audit dan dewan komisaris 

e. Metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab  

f. Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia  

g. Pengaruh-pengaruh eksternal.  

2. Penilaian risiko (risk assestment)  

Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk 

mencapai tujuannya serta membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus di 

kelola.  

3. Aktivitas pengendalian (control activities)  

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan 

bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Secara umum, aktivitas pengendalian terdiri dari hal-hal 

sebagai berikut.  

a. Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai  

b. Pemisahan tugas  

c. Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai  
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d. Penjagaan aset dan catatan yang memadai  

e. Pemeriksaan independen atas kinerja. 

4. Informasi dan Komunikasi (information and communication)  

Informasi adalah data yang sudah di kelola yang digunakan untuk pengambilan keputusan 

dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.  

5. Pengawasan (monitoring)  

Pengawasan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang 

waktu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian adalah individu, objek, atau organisasi yang digunakan sebagai sumber 

informasi yang diperlukan untuk pengumpulan data penelitian. Yang menjadi subjek penelitian 

ini adalah PT. Bank Sumut Kantor Cabang Sidikalang.  

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti dan akan menjelaskan tentang 

apa dan siapa yang menjadi objek, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Yang menjadi 

objek penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Intern atas Pemberian Kredit Pada PT. Bank 

Sumut Kantor Cabang Sidikalang, yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.172, Kota 

Sidikalang, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. 

 

3.2. Jenis Data Penelitian  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Elvis Purba 

dan Parulian Simanjuntak, data primer adalah:  

“Data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Data dikumpulkan dengan 

cara mencari informasi secara langsung di lapangan”.
16

  

Data primer yang berhubungan dengan penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait 

dalam pemberian kredit pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Sidikalang. 

 

                                                           
16

 Elvis dan Parulian, Metode Penelitian, Edisi Pertama, Cetakan Kedua: Universitas HKBP Nommensen. 

Medan. 2012, hal. 106. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian yang diambilnya. Teknik pengumpulan data 

yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian pada  PT. Bank Sumut Kantor Cabang 

Sidikalang adalah sebagai berikut: 

1. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan dokumen-

dokumen, catatan-catatan dan laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. Menurut Sukardi dalam buku Danu Eko menyatakan definisi dokumen: 

“Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh 

informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada 

responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan 

kegiatan sehari-harinya”.
17

  

 

Data yang akan diperoleh dalam teknik dokumentasi adalah sejarah umum perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, formulir-formulir yang digunakan dalam permohonan kredit, 

prosedur pemberian kredit dan bagaimana sistem pengendalian intern dalam pemberian 

kredit. 

2. Wawancara, yaitu metode komunikasi langsung antara pewawancara dengan yang 

diwawancarai. Pewawancara merupakan pihak yang membutuhkan (pencari informasi) 

sedangkan yang diwawancarai adalah pihak yang bersedia memberikan informasi. Haris 

Hardiansyah menyatakan definisi wawancara dalam konteks penelitian kualitatif: 

“Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh 

setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan  dalam setting alamiah, di mana 

arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan degan 

mengedepankan trust (kejujuran) sebagai landasan utama dalam proses 

memahami”.
18

 

                                                           
17

 Eko, Danu A, Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, Cetakan Pertama: Calpulis, 

Yogyakarta, 2015, hal. 39. 
18

 Herdiansyah, Haris, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data 

Kualitatif, Edisi Pertama, Cetakan Kedua: PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 31. 
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 Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan bertanya langsung kepada pihak yang 

terkait dalam pemberian kredit melalui telepon dikarenakan kondisi Covid-19 saat ini tidak 

memungkinkan untuk berjumpa langsung. Wawancara tersebut terstruktur dimana jenis 

pertanyaannya adalah 5W+1H. Diakhir wawancara pihak terkait meminta untuk 

mengirimkan kembali pertanyaan tersebut melalui e-mail. 

 

3.4. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah: 

a. Metode Analisis Deskriptif 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang 

sifatnya menguraikan dan menggambarkan suatu data atau keadaan sehingga dapat ditarik 

kesimpulan dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan untuk 

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.  

b. Metode Analisis Komparatif 

Metode analisis komparatif merupakan metode yang diperoleh dengan cara membandingkan 

teori yang ada dengan unsur-unsur yang telah diterapkan dalam perusahaan, juga perlu 

memperhatikan dokumen-dokumen yang digunakan  serta fungsi-fungsi yang terkait maupun 

prosedur pemberian kredit yang dilakukan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Sidikalang. 

 

 


