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ABSTRACT 

 

The operational implementation of its lending and credit administration can run 

effectively, then the credit must be run based on procedures and policies established by 

the bank. Ineffective implementation of credit can pose a risk of causing harm to the 

bank itself, that risk is credit risk, with the element of risk an uncertainty this causes 

required a credit security. Implementation of internal control is not aimed to find the 

mistakes, but aims to prevent and reduce risks. Thereby increasing the effectiveness of 

bank activities. 

This research is a case study using descriptive analysis method.  The Object of 

this researh is working capital loan borrower in bank rakyat indonesia, otista branch 

offices. Using one of the bank customers as the sample. 

Based on the analysis undertaken, the general loan processing is good enough 

because of its internal control has been  supporting the operation of the bank. There are  

findings that can be studied, the first is credit administration officer is less rigorous in 

implementing and reviewing the accuracy of static data entry and account officer loans 

less attention to the management of barkas II. The recommendation would be given are 

the account officer cooperate with the credit adminstration to immediately completed the 

lack of barkas II and credit administration officer immediately to improve the 

assignment data in accourdance with. 

Keywords : internal control, procedures, working capital credit 
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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. Hal ini termuat di dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 

1 angka 2, “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”. Salah 

satu bentuk usaha bank adalah memberikan kredit. Dalam pendekatan ekonomi mikro, 

pemberian kredit memiliki tujuan yaitu mendapatkan suatu nilai tambah baik bagi 

nasabah (debitur) maupun bagi bank sebagai kreditur. Bagi nasabah sebagai debitur, 

dengan mendapatkan kredit dapat mengatasi kesulitan pembiayaan dan dapat 

mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan di masa depan. Bagi bank, 

pemberian kredit akan menghasilkan pendapatan bunga sebagai ganti harga dari 

pinjaman itu sendiri. Dalam pendekatan ekonomi makro, pemberian kredit merupakan 

salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan jumlah uang beredar di masyarakat.   

Kemampuan bank sebagai lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman 

dana sangat bergantung kepada dana yang dihimpun dari masyarakat. Dana yang berhasil 

diperoleh disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Hampir setiap 

bank umum memberikan fasilitas kredit modal kerja, salah satunya adalah PT.Bank 

Rakyat Indonesia (Persero). KMK (Kredit Modal Kerja) merupakan salah satu layanan 
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BRI yang bertujuan untuk membiayai tambahan modal kerja yaitu piutang dan tambahan 

persediaan. Seiring berkembangnya usaha dan meningkatnya kebutuhan modal kerja 

para nasabah pengusaha, BRI mampu dan bersedia melayani kebutuhan penambahan 

plafond (suplesi) kredit yang dibutuhkan. 

Agar operasional pelaksanaan pemberian kredit dan pengadministrasian kredit 

dapat berjalan dengan efektif maka pemberian kredit tersebut harus dijalankan 

berdasarkan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BRI. Pelaksanaan kredit 

yang tidak efektif dapat menimbulkan risiko yang mengakibatkan kerugian bagi bank itu 

sendiri, risiko tersebut adalah risiko kredit yaitu risiko kerugian yang disebabkan oleh 

ketidak mampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik 

utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya. Oleh karena itu dibutuhkan peran 

manajemen dan peran audit internal sebagai pengelola dan pengendali terhadap seluruh 

aktivitas perusahaan. 

Dengan adanya unsur risiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukannya 

suatu pengamanan kredit. Tujuan pengamanan ini adalah menghilangkan risiko atau 

memperkecil risiko yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu pihak bank harus 

meningkatkan kualitas pengamanan pada pemberian kredit agar dapat memperkecil 

kemungkinan terjadinya kredit macet. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan 

pengadaan pengendalian di bidang perkreditan. Pengendalian  tersebut merupakan 

implementasi dari pengendalian internal yang ada dalam perbankan khususnya dalam 

bidang perkreditan. Tujuannya adalah untuk penjagaan atau pengawasan dalam 

pengelolaan bank dibidang perkreditan agar dapat dilakukan dengan baik serta 

menghindari adanya penyelewengan. Struktur pengendalian intern merupakan 

kebijaksanaan dan prosedur untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan 
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perusahaan akan tercapai. Perencanaan suatu struktur pengendalian intern bukan 

bertujuan untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi lebih bertujuan pada upaya 

pencegahan dan pengurangan risiko kesalahan dalam rangka meningkatkan efektifitas 

kegiatan bank. 

Penerapan manajemen risiko kredit, tidak hanya ditujukan untuk menempatkan 

BRI sebagai bank yang patuh terhadap regulasi, namun merupakan suatu tuntutan 

manajemen untuk menerapkan sistem pengelolaan risiko kredit yang baik dan sesuai 

dengan praktek di perbankan, sehingga diharapkan mampu mendorong kegiatan bisnis 

BRI. Dalam rangka mempertahankan dan mengelola risiko kredit, BRI telah menetapkan 

beberapa prinsip seperti pemisahan pejabat kredit sesuai bidang tugas (Relationship 

Management dan Credit Risk Management) penerapan Four Eyes Principle, penerapan 

Risk Scoring System, serta pemisahan pengelolaan kredit bermasalah. Untuk mendukung 

implementasi pengukuran risiko kredit sesuai Basel II (Standardized Approach dan 

Internal Rating Based Approach), saat ini sedang dilakukan implementasi Loan 

Approval System (LAS) untuk kredit sampai dengan putusan Pemimpin Cabang BRI, 

pengembangan sistem informasi risiko kredit yang meliputi integrasi data risiko kredit 

untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal.  

Marliana Pratiwi dan Syahelmi (2009) melakukan penelitian dengan metode studi 

kasus yang berjudul Peranan Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Pada PT. 

BRI (Persero) Cabang Medan Putri Hijau, berdasarkan penelitiannya diperoleh hasil 

bahwa PT. BRI (Persero) Cabang Medan Putri Hijau dijalankan dengan prinsip integritas, 

profesionalisme, kepuasan nasabah, keteladanan dan penghargaan kepada  sumber daya 

manusia. Dalam menghadapi kredit bermasalah, perusahaan sudah berupaya untuk 
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menyelesaikan kredit tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau 

penyebab kredit tersebut macet. Peranan pengendalian internal terhadap pemberian 

kredit sangat berguna karena dapat meminimalisasi penyelewengan dan penipuan 

berbagai pihak tidak bertanggung jawab. Peranan pengendalian internal terhadap 

pemberian kredit sudah berjalan cukup efektif, karena mampu mengurangi berbagai 

penyimpangan prosedur dari sejak permohonan kredit diajukan sampai kredit dicairkan.  

R Asti Rustiana (2005) dengan judul penelitian “Evaluasi atas efektivitas 

pengendalian intern dalam prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(persero) cabang Bogor” menyatakan bahwa sistem pengendalian intern terdiri dari 

Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan 

Komunikasi, serta Pemantauan. Pengendalian Intern atas pemberian kredit yang ada pada 

PT. BRI cabang Bogor adalah memadai. Hal tersebut terlihat dari aktivitas pinjaman 

yang diberikan oleh bank telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan, sehingga tingkat kolektibilitas pinjaman juga baik. Didukung pula dengan 

adanya struktur organsasi yang dengan jelas menggambarkan pemisahan fungsi, dan 

dilakukan analisis 5-C. Bank juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

kredit yang diberikan. Pengendalian intern yang dilakukan PT. BRI cabang Bogor 

memiliki peranan dibidang perkreditan sehingga tetap berada pada tingkat kolektibilitas 

lancar dan resiko kredit dapat ditekan. 

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini 

bertujuan untuk melihat bagaimanakah pelaksanaan pengendalian internal yang 

dilakukan oleh  internal auditor pada kredit modal kerja yang ada di PT. BRI Kanca 

Otista. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “ANALISIS AUDIT INTERNAL 
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DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA di PT. BRI (PERSERO) 

KANCA OTISTA”  

1.2 Perumusan Masalah 

Sebagaimana yang telah dikemukakan dimuka, bahwa peranan audit internal 

sangat dibutuhkan dalam menunjang efektivitas pelaksanaan pemberian kredit modal 

kerja dalam rangka meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi yaitu risiko kredit, yang 

bertujuan untuk melakukan pencegahan terjadinya kredit macet. Berdasarkan latar 

belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang akan diidentifikasi 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah pelaksanaan pengendalian internal di PT. BRI (Persero) Kanca Otista 

sudah sesuai dengan COSO (Committee of Sponsoring Organizations of The 

Treadway Commission)? 

2. Apakah pelaksanaan pemberian kredit modal kerja telah sesuai dengan prosedur 

yang ditetapkan oleh PT. BRI (Persero)? 

3. Bagaimana hasil temuan audit internal dan tindak lanjut yang dilakukan oleh 

Kepala Cabang? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan audit kepatuhan dalam pemberian  kredit 

modal kerja perdagangan yang diberikan oleh PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Otista. 

Terdapat analisis kasus mengenai debitur kredit modal kerja dalam pelaksanaan audit 

internal di PT. BRI Kantor Cabang Otista.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian internal di PT. BRI (Persero) Kanca 

Otista dengan menggunakan komponen COSO (Committee of Sponsoring of 

Organizations The Treadway Commission). 

2. Untuk mengetahui kepatuhan pelaksanaan pemberian kredit modal kerja sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan. 

3. Untuk mengidentifikasi temuan-temuan audit yang diperoleh dan mengetahui 

tindak lanjut Kepala Cabang atas laporan audit yang telah diberikan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, yaitu sebagai acuan 

bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam bidang perbankan, khususnya mengenai audit internal kredit 

modal kerja. 

1.5.2 Bagi Pihak Bank 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk menambah 

kemajuan perusahaan, khususnya agar pengendalian internal terhadap kredit 

modal kerja dapat ditingkatkan lagi sebagai upaya untuk meminimalisasi risiko 

kredit yang mungkin akan terjadi. 
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1.5.3 Bagi Peneliti 

Dengan adanya penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan tambahan 

pengetahuan mengenai penerapan pengendalian internal serta bagaimana cara 

mengatasi permasalahan yang timbul pada kredit modal kerja dan juga skripsi ini 

merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi di STIE 

Indonesia Banking School. 

1.5.4 Bagi Pihak Lain 

Dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan diterapkan sebagai bahan 

acuan, bahan masukan dan pertimbangan dalam proses pengendalian internal 

pada kredit modal kerja di perbankan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penelitian yang digunakan oleh 

penulis adalah sebagai berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang penelitian, perumusan masalah, dan pembatasan 

masalah yang akan diteliti serta akan dibahas juga mengenai tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bagian pendahuluan akan dijelaskan garis 

besar penelitian secara umum. 

BAB 2: LANDASAN TEORI 
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Bab ini akan membahas tinjauan literatur mengenai teori-teori dan konsep mengenai 

pengertian audit secara umum, audit kepatuhan dan kredit modal kerja yang terkait 

dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai periode penelitian, metode pengumpulan data, 

jenis dan sumber data yang diperoleh, serta metode analisis yang digunakan. 

BAB 4: ANALISIS dan  PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu 

berupa informasi mengenai tujuan audit kepatuhan atas kegiatan kredit, audit program, 

kemudian dilakukan analisis hasil audit atas kegiatan kredit dan mengetahui tindak lanjut 

Kepala Cabang atas laporan audit yang diberikan.  

BAB 5: KESIMPULAN dan SARAN 

Bab ini membahas kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan, serta masukan-

masukan yang dijadikan sebagai saran bagi pihak yang terkait. Dengan penelitian ini 

diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Audit Secara Umum 

2.1.1.1 Definisi Audit 

Menurut Alvin A. Arens, et al (2003: 15), definisi audit adalah sebagai berikut: 

“Audit didefinisikan sebagai kegiatan pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti-bukti 

yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen untuk menentukan dan 

melaporkan tingkat kesesuaian antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang 

ditetapkan”.  

2.1.1.2 Jenis-Jenis Audit 

Menurut Alvin A. Arens, et al (2003:18) membagi  pekerjaan audit menjadi tiga 

golongan, yaitu: 

1. Audit Laporan Keuangan 

Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menetukan apakah seluruh 

laporan keuangan (informasi yang diuji) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria 

tertentu. Umumnya, kriteria tersebut adalah pernyataan standar akuntansi 

keuangan. 
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2. Audit Operasional 

Audit operasional adalah tinjauan atas bagian tertentu dari prosedur serta metode 

operasional organisasi tertentu yang bertujuan mengevaluasi efisiensi serta 

efektivitas prosedur serta metode tersebut. 

3. Audit Kepatuhan 

Audit kepatuhan adalah suatu pekerjaan audit dengan tujuan untuk menentukan 

apakah auditee telah mengikuti prosedur, tata cara, serta peraturan yang dibuat 

oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil pekerjaan audit ini biasanya berupa laporan 

untuk pihak-pihak di dalam organisasi, bukan untuk pihak di luar organisasi. 

Tabel 2.1 Ikhtisar Komparatif Jenis-Jenis Audit 

Jenis Audit Sifat Asersi Kriteria yang 
Ditetapkan 

Sifat Laporan 
Auditor 

Laporan 
Keuangan 

Data laporan 
keuangan 

Prinsip-prinsip 
akuntansi yang berlaku 
umum 

Pendapat atas 
kewajaran laporan 
keuangan 

Kepatuhan  Klaim atau data 
berkenaan dengan 
kepatuhan kepada 
kebijakan, 
perundangan, 
peraturan dan 
sebagainya 
 

Kebijakan manajemen, 
hukum, peraturan, atau 
persyaratan lain pihak 
ketiga 

Ringkasan temuan 
atau keyakinan 
tentang derajat 
kepatuhan 

Operasional  Data operasional 
atau kinerja 

Menetapkan tujuan, 
misalnya, yang 
dilakukan oleh 
manajemen atau pihak 
yang berwenang 

Efisiensi dan 
efektivitas yang 
diamati; 
rekomendasi 
untuk 
peningkatan. 

 Sumber: Boynton, Johnson, Kell (2002:7) 
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2.1.1.3 Pelaksana Audit 

Menurut Boynton, Jonhnson, Kell para profesional yang ditugaskan untuk 

melakukan audit atas kegiatan dan peristiwa ekonomi bagi perorangan dan entitas resmi, 

pada umumnya diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu: 

1. Auditor Independen  

Di Amerika Serikat biasanya adalah Certified Public Accountant (CPA) yang 

bertindak sebagai praktisi perorangan ataupun anggota kantor akuntan publik 

yang memberikan jasa audit profesional kepada klien. Pada umumnya lisensi 

diberikan kepada mereka yang telah lulus dalam ujian persamaan CPA serta 

memiliki pengalaman praktik dalam bidang auditing. 

2. Auditor Internal 

Auditor internal merupakan pegawai dari organisasi yang diaudit. Auditor jenis 

ini melibatkan diri dalam suatu kegiatan penilaian independen, yang dinamakan 

audit internal, dalam lingkungan organisasi sebagai suatu bentuk jasa bagi 

organisasi. Tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen organisasi 

dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. 

3. Auditor Pemerintah 

Auditor pemerintah dipekerjakan oleh berbagai pemerintahan di tingkat federal, 

negara bagian, dan lokal di A.S. untuk melaksanakan fungsi audit bagi 

kepentingan Kongres, para auditor General Accounting Office (di Indonesia 

adalah BPK) bertugas pada lingkup kegiatan audit yang luas, termasuk 

melakukan audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Hasil 
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audit-audit ini dilaporkan kepada Kongres dan publik. Para auditor juga 

dilibatkan untuk melakukan pencarian fakta serta mengevaluasi alternatif bagi 

kepentingan Kongres. 

2.1.1.4 Komite Audit Internal 

Menurut T. Herbert Stevenson (1993:3-2), komite audit ditetapkan untuk 

menjaga objektivitas dan independensi fungsi audit. Dengan demikian, auditor internal 

harus melaporkan kepada komite audit internal dan tidak kepada manajemen. Ini adalah 

karena, umumnya sepakat bahwa salah satu ancaman paling serius terhadap 

independensi auditor adalah hubungan dekat yang sering berkembang antara manajemen 

dan auditor. 

 Amin Widjaja Tunggal (2005:19) menyatakan bahwa auditor harus mendapat 

dukungan manajemen dan Dewan Direksi agar mereka dapat memperoleh kerjasama dari 

auditee dan melaksanakan tugas mereka secara bebas tanpa intervensi. Direktur audit 

intern harus secara baik mengelola departemen audit agar pekerjaan audit dapat 

memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang disetujui manajemen dan diterima 

oleh Dewan Direksi. 

2.1.2 Audit Kepatuhan 

2.1.2.1 Definisi Audit Kepatuhan 

Menurut Soekrisno Agoes (2004) mendefinisikan audit kepatuhan sebagai berikut: 

“Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati 

peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh 

pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern 
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(pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak). Pemeriksaan bisa 

dilakukan baik oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) maupun bagian audit internal.” 

2.1.2.2 Tujuan Audit Kepatuhan 

Menurut Sukrisno Agoes (2004), tujuan audit kepatuhan adalah sebagai berikut: 

a. Menjaga integritas peraturan sistem administrasi, hukum dan peraturan yang telah 

ditetapkan. 

b. Memastikan kreditbilitas regulasi yang ada 

c. Memperbaiki ketaatan dengan standar legislatif 

d. Melalui laporan audit, meyakinkan bahwa aktivitas pelaporan terbuka dan 

transparan. 

e. Memastikan bahwa lingkungan dan peraturan adalah konsisten dan transparan. 

2.1.2.3 Tahapan Audit  

Menurut Husein Umar (2008 : 366) tahapan-tahapan kerja dalam mengaudit pada 

umumnya meliputi hal-hal berikut ini: 

1. Usulan dan Pengenalan 

Auditor dan manajemen perusahaan dipertemukan sehingga auditor dapat 

mengetahui tujuan perusahaan secara keseluruhan untuk menilai tiap aktivitas 

unit atau fungsi dalam organisasi perusahaan. Auditor juga akan mendapatkan 

dan menelaah informasi lain seperti aktivitas yang dilaksanakan, tipe 

pengendalian yang diimplementasikan, struktur organisasi, dan posisi unit 
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organisasi secara keseluruhan serta mengidentifikasi potensi-potensi masalah 

yang mungkin ada. 

2. Survei Pendahuluan 

Pada fase ini, auditor melakukan penilaian pendahuluan atas aktivitas yang akan 

dinilai. Hasilnya adalah berupa informasi mengenai fungsional perusahaan untuk 

memonitor kinerja perusahaan. Jadi, tujuan utama fase ini adalah untuk 

memperoleh pandangan umum mengenai fungsional perusahaan dan operasinya 

serta beberapa petunjuk dari aktivitas khusus yang dapat menjamin dilakukannya 

penelaahan yang detail selama fase audit. 

3. Penelaahan yang Lebih Rinci 

Setelah aktivitas fungsional yang akan diaudit diidentifikasi, selanjutnya 

ditentukan kriteria kinerjanya. Puncak fase ini adalah merumuskan dan 

mendesain program kerja yang rinci untuk audit yang lebih mendalam. Program 

kerja tersebut termasuk menetukan teknik audit khusus yang akan dipakai. 

4. Pengujian Detail 

Pada fase ini, akan ditentukan kemutakhiran, kelengkapan, dan akurasi data. 

Tujuan secara keseluruhan adalah mengidentifikasi area yang akan menjamin 

perhatian manajemen. 

5. Pengembangan dan Penelaahan Temuan Audit 

Dalam menilai kinerja operasional, pertama-tama yang perlu dilakukan adalah 

mendefinisikan standar operasional atau kriteria penilaian. Auditor harus 

mempunyai cukup pengetahuan dan pengalaman mengenai aktivitas yang diaudit 

agar dapat mengembangkan kriteria evaluasi yang memadai. 
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6. Pelaporan 

Laporan pemeriksaan manajemen adalah alat formal untuk memberitahukan 

manajemen puncak tentang temuan auditor yang signifikan serta rekomendasinya. 

Jika manajemen dapat diyakinkan untuk bertindak sesuai dengan rekomendasi 

yang diberikan, audit secara keseluruhan barulah akan bermanfaat. 

7. Tindak Lanjut Setelah Audit 

Tujuan penelaahan tindak lanjut adalah untuk memastikan bahwa rekomendasi 

yang dimasukkan dalam laporan audit benar-benar telah dilaksanakan. Apabila 

manajemen tidak melakukan tindakan korektif yang dimaksud, carilah penjelasan 

mengapa manajemen gagal melakukan hal itu.  

2.1.3 Standar Audit Internal 

2.1.3.1 Pengertian dan Tujuan Sistem Pengendalian Internal Bank 

Menurut Pedoman Standar Pengendalian Intern bagi Bank Umum (Lamp. SE No. 

5/22/DPNP tanggal 29 September 2003), pengertian dan tujuan sistem pengendalian 

internal bank adalah: 

a. Pengertian 

Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan 

oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (on going basis), guna: 

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank 

2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat 

3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku 

4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk 

kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian 

ANALISIS AUDIT..., FATTIA RAHMAWATI, Ak.-IBS, 2010



 

 

 

 

5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. 

b. Tujuan 

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (tujuan 

kepatuhan). Tujuan Kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua 

kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan bank maupun kebijakan, 

ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh bank. 

2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan 

tepat waktu (tujuan Informasi). Tujuan informasi keuangan adalah untuk 

menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang 

diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank (tujuan operasional). 

Tujuan Operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka 

melindungi bank dari risiko kerugian. 

4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi secara 

menyeluruh (tujuan budaya risiko). Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan 

menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di bank secara 

berkesinambungan. 
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2.1.3.2 Standar Pelaksanaan Audit Internal 

Menurut James H. Perkins (1986:2), terdapat standar dalam pelaksanaan audit internal 

yang digunakan oleh 4 aspek untuk perbankan, yaitu: 

1. Organization Standards 

a. Organisasi harus memiliki fungsi audit internal yang bertanggung jawab 

untuk mengevaluasi kecukupan, efektivitas, dan efisiensi sistem 

pengendalian dan kualitas dari operasi yang sedang berlangsung. 

b. Organisasi harus memelihara lingkungan di mana auditor mempunyai 

kebebasan untuk bertindak. 

c. Organisasi harus memelihara lingkungan dimana fungsi audit dapat sesuai 

dengan standar audit internal. 

d. Organisasi harus mensyaratkan manajemen untuk merespon secara resmi atas 

hasil temuan audit yang merugikan dan untuk mengambil tindakan korektif 

yang tepat. 

e. Kontrol sistem organisasi meliputi pengukuran efektivitas audit dan efisiensi. 

2. Personal Standards 

a. Auditor internal harus memiliki pelatihan teknis dan kemahiran yang 

memadai. 

b. Auditor internal harus mempertahankan keadaan independensi dengan jelas 

menunjukkan obyektivitas dalam hal-hal yang mempengaruhi kesimpulan 

audit. 

c. Auditor internal harus terlibat hanya dalam aktivitas yang tidak bertentangan 

dengan kepentingan organisasi. 
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d. Auditor internal harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh 

saat melakukan fungsi audit. 

e. Auditor internal harus melaksanakan tugas dan pemenuhan semua tanggung 

jawab sesuai jatuh tempo. 

3. Performance Standards 

a. Auditor internal harus menyiapkan suatu rencana audit formal yang 

mencakup seluruh kegiatan organisasi yang signifikan melalui siklus waktu 

yang tepat. 

b. Prosedur audit harus memberikan bukti audit yang cukup dan kompeten 

untuk mendukung hasil penelitian disimpulkan mengenai kecukupan, 

efektifitas, dan efisiensi sistem pengendalian dan kualitas operasi yang 

sedang berlangsung. 

c. Organisasi fungsi audit dan praktek administrasi yang terkait harus 

memberikan pengawasan dalam melaksanakan audit dan meninjau pekerjaan 

yang dilakukan. 

4. Communication Standards 

a. Auditor akan menyiapkan laporan formal tentang ruang lingkup sebuah hasil 

audit yang dilakukan masing-masing. 

b. Setiap laporan audit harus memuat pendapat mengenai kecukupan, 

efektivitas, dan efisiensi sistem pengendalian dan kualitas operasi yang 

sedang berlangsung. 

c. Auditor harus mengkomunikasikan penemuan audit secara tepat waktu 

kepada para manajer yang bertanggung jawab untuk tindakan korektif. 
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d. Setidaknya setiap setahun sekali,auditor harus membuat laporan ringkasan 

kegiatan audit kepada dewan direksi dan manajemen eksekutif. Laporan 

tersebut harus mencakup pendapat pada kondisi secara keseluruhan 

pengendalian organisasi dan operasi. 

2.1.3.3 Elemen Utama Sistem Pengendalian Intern Bank  

Komponen – komponen  Internal Control berdasarkan panduan audit Resident 

Auditor PT. BRI (Persero) – COSO (Committee of Sponsoring Organizations Of  

TheTreadway Commission) adalah sebagai berikut : 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, 

kepedulian dan langkah-langkah manajemen dalam melaksanakan pengendalian 

operasional Bank. Komponen-komponen lingkungan pengendalian yang harus 

dinilai meliputi antara lain: 

a. Struktur organisasi; apakah telah memadai, bagaimana formasi terkini 

dibandingkan dengan penetapan formasinya, apakah penempatan pekerja 

sudah sesuai dengan kompetensinya  

b. Gaya kepemimpinan; apakah otoriter/komunikatif, apakah top manejemen 

bisa menjadi role model/panutan 

c. Integritas dan nilai-nilai etika; apakah banyak terdapat 

pelanggaran/kecurangan yang dilakukan pekerja/manajemen  

d. Kebijakan SDM; apakah terdapat kebijakan SDM yang tidak memuaskan 

sebagian besar pekerja, bagaimana pengaruhnya terhadap motivasi kerja 
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2. Penilaian Risiko (Risk Assessment). 

Merupakan mekanisme untuk melakukan identifikasi, pengukuran, prioritisasi 

dan mitigasi risiko. Auditor bertugas untuk mengevaluasi efektiftas dan efisiensi 

risk assessment yang telah dilakukan oleh Auditee terhadap proses bisnis auditee.  

Komponen-komponen yang dinilai meliputi: 

a. Apakah manajemen telah melakukan identifikasi dan penilaian risiko yang 

dapat mengganggu pencapaian tujuan. 

b. Apakah manajemen telah melakukan evaluasi dan monitoring secara terus 

menerus terhadap dampak perubahan lingkungan bisnis yang mempengaruhi 

pencapaian target dan efektifitas control system di unit kerjanya. 

3. Kegiatan Pengendalian (Control Activity) 

Kegiatan pengendalian merupakan pembuatan, penetapan, dan pelaksanaan 

kebijakan dan prosedur pengendalian untuk menjamin bahwa tindakan 

manajemen telah memperhatikan risiko untuk mencapai tujuan. Filosofi dari 

aktivitas pengendalian adalah seluruh kegiatan yang harus dikendalikan dan 

manajemen mempunyai kewenangan menentukan langkah-langkah terbaik apa 

yang akan diambil untuk mencapai tujuannya. Hal-hal yang dinilai meliputi : 

a. Apakah kebijakan dan prosedur yang ada telah cukup memadai. 

b. Apakah kebijakan dan prosedur yang ada telah kadaluarsa. 

c. Prosedur yang ada tidak mengidentifikasi poin-poin  pengendalian. 

d. Kebijakan dan prosedur tidak dijalankan. 

e. Sistem yang ada tidak mendukung proses secara memadai. 
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f. Apakah manajemen telah melakukan review risiko-risiko yang telah 

diidentifikasi secara berkala. 

g. Apakah manajemen telah memperhatikan prinsip pemisahan fungsi yang 

tidak boleh dirangkap oleh seorang pekerja untuk menghindari conflict of 

interest. 

4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi  

Sistem informasi dan komunikasi dapat memungkinkan setiap orang menerima 

dan bertukar informasi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas masing-

masing. Informasi diperlukan pada semua tingkatan organisasi untuk 

mengidentifikasi, menilai dan merespon risiko. Manajemen mengidentifikasi dan 

mengkomuni-kasikan informasi-informasi penting dengan menggunakan 

kerangka yang memungkinkan setiap orang dalam organisasi memahami 

perannya. Komunikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah yang terjadi diseluruh 

organisasi baik vertikal maupun horizontal.  Hal-hal yang dinilai meliputi: 

a. Apakah manajemen telah mengelola back-up data sistem dengan baik. 

b. Apakah manajemen telah mengkomunikasikan semua kebijakan bank 

sehingga seluruh pekerja telah memahami dengan baik.  

c. Apakah manajemen terbuka dan memberikan respon yang baik terhadap arus 

informasi dari bawah / atas.  

d. Risiko-risiko belum dikomunikasikan kepada para pekerja. 

e. Tugas dan tanggung jawab masing-masing pekerja belum ditetapkan.  

f. Pekerja belum diinformasikan atau diberikan training mengenai kebijakan 

dan prosedur.  
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g. Informasi yang tepat waktu belum tersedia bagi pekerja 

h. Informasi yang disampaikan tidak dalam bentuk siap digunakan 

5. Pengawasan (Monitoring) 

Pengawasan atas proses control serta action plan yang telah dibuat manajemen. 

Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa sistem control telah berjalan sesuai 

dengan harapan dan telah ter”up-date” dengan baik. Hal-hal yang dinilai 

meliputi: 

a. Manajemen tidak melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses 

bisnis. 

b. Sistem tidak memungkinkan untuk dilakukannya pemantauan oleh 

manajemen dan pekerja.  

c. Apakah manajemen telah memantau secara terus menerus efektivitas sistem 

pengendalian di unit kerjanya. 

d. Apakah manajemen telah menindak lanjuti saran / rekomendasi yang 

disampaikan oleh auditor dengan memadai. 

2.1.3.4 Prinsip-Prinsip Auditor Internal 

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu 

berjudul“GLOBALIZATION - A CHALLANGE FOR INTERNAL CONTROL AND 

AUDIT IN BANKING SYSTEM” oleh  Cristina PALFI PhD. Fungsi audit internal yang 

efektif tampaknya menjadi sumber informasi berharga bagi manajemen bank, supervisor 

bank, mengenai kualitas sistem pengendalian internal. Terdapat prinsip-prinsip yang 

disetujui oleh anggota Basel untuk dijalankan bagi auditor yaitu: 
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1. Independensi 

Prinsip independensi memiliki arti bahwa departemen audit internal bank harus 

independen dari kegiatan yang diaudit. Departemen harus juga independen dari 

proses pengendalian internal setiap hari. Selain itu, departemen audit harus 

mampu melaksanakan tugas pada inisiatif sendiri di semua departemen, 

perusahaan dan fungsi bank, harus bebas melaporkan temuan-temuan dan 

penilaian dan untuk mengungkapkan secara internal, dan dalam beberapa kasus 

bahkan langsung ke ketua, dewan direksi, anggota komite audit. Fungsi audit 

internal harus tunduk kepada suatu tinjauan independen yang dapat dilakukan 

oleh pihak yang independen yaitu Komite Audit. 

2. Impartiality 

Prinsip impartiality memiliki arti bahwa departemen audit internal harus obyektif 

dan tidak memihak, yang berarti harus berada dalam posisi untuk melakukan 

tugasnya bebas dari bias dan campur tangan. Auditor internal tidak boleh terlibat 

dalam operasional bank. Namun, kebutuhan ketidakberpihakan tidak 

mengesampingkan kemungkinan untuk meminta dari departemen intern audit atas 

pendapat hal-hal khusus yang terkait dengan prinsip-prinsip pengendalian internal,  

reorganisasi rencana, awal dari kegiatan baru yang penting dan berisiko, 

manajemen  sistem informasi atau sistem informasi teknologi. Namun, akhirnya 

pembangunan dan pengenalan peraturan-peraturan tersebut harus tetap tanggung 

jawab manajemen, karena  perannya hanya  konsultatif.  

3. Continuity 

Prinsip continuity memiliki arti bahwa internal audit dalam bank harus berfungsi 

permanen. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, manajemen senior 
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harus mengambil semua langkah yang diperlukan sehingga bank terus bergantung 

pada fungsi audit internal yang memadai sesuai dengan ukuran dan sifat operasi 

usahanya. Langkah-langkah termasuk menyediakan sumber daya yang sesuai dan 

staf ke departemen audit internal untuk mencapai tujuan. 

4. Competence 

Prinsip competence memiliki arti bahwa kompetensi profesional para auditor 

internal sangat penting untuk berfungsinya audit internal karena departemen ini 

harus mencakup semua kegiatan bank. Auditor internal  harus memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang tinggi, dan harus terus mengikuti pelatihan 

untuk memperbarui pengetahuannya tentang kegiatan perbankan dan teknik audit. 

Di samping kompetensi, profesional harus dinilai dengan mempertimbangkan 

kemampuan auditor untuk mengumpulkan informasi, untuk memeriksa, untuk 

mengevaluasi dan untuk mengkomunikasikan kesimpulan. Semua ini sangat 

penting karena departemen audit internal, secara keseluruhan, harus cukup 

kompeten untuk memeriksa semua daerah di bank yang beroperasi. 

5. Scope of Activity 

Prinsip scope of activity memiliki arti bahwa setiap aktivitas dan setiap entitas 

bank harus menguasai dalam lingkup internal audit. Tidak ada kegiatan bank atau 

badan yang dapat dikecualikan dari departemen internal audit ruang lingkup 

penelitian. Dari sudut pandang umum, ruang lingkup audit internal harus 

mencakup pemeriksaan dan evaluasi kesesuaian pengendalian internal (sebagai 

sebuah sistem, bukan sebagai departemen) dan cara yang diberikan tanggung 

jawab terpenuhi. 
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2.1.3.5 Penyebab Kerusakan Pengendalian Internal 

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu berjudul 

“GLOBALIZATION - A CHALLANGE FOR INTERNAL CONTROL AND AUDIT 

IN BANKING SYSTEM” oleh  Cristina PALFI PhD. Dalam melakukan analisis dan 

mengidentifikasi bahwa sistem pengendalian internal yang tidak memadai adalah 

penyebab utama dari kerugian. Sehingga sangat penting untuk memiliki manajemen 

yang berkualitas dan berpengalaman, audit internal dan eksternal yang cocok, dan 

pengawas bank lebih memusatkan perhatian pada penguatan sistem pengendalian 

internal dan terus-menerus  mengevaluasi efektivitas mereka.  Jenis kerusakan kontrol 

biasanya terlihat dalam kasus bank bermasalah yang dikelompokkan oleh Komite Basel 

ke dalam lima kategori berikut:  

1. Kurangnya pengawasan manajemen yang memadai dan akuntabilitas, dan 

kegagalan untuk mengembangkan internal kontrol dalam bank. Tanpa terkecuali, 

kasus kerugian besar  mencerminkan kurangnya perhatian manajemen dan 

kelemahan dalam budaya kontrol bank,  kurangnya bimbingan dan pengawasan 

oleh dewan direksi dan manajemen senior, dan  kurangnya akuntabilitas 

manajemen yang jelas melalui peran dan tugas  tanggung jawab. 

2. Tidak memadai pengakuan dan penilaian risiko kegiatan perbankan tertentu, 

apakah on-atau off-balance sheet. Banyak perbankan organisasi yang telah 

menderita kerugian besar diabaikan untuk mengenali dan menilai risiko produk 

dan aktivitas baru, atau memperbarui penilaian risiko bila terjadi perubahan 

signifikan dalam lingkungan atau kondisi bisnis.  
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3. Tidak adanya atau kegagalan struktur pengendalian kunci dan kegiatan, seperti 

pemisahan tugas, persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi dan meninjau ulang kinerja 

operasi. 

4. Komunikasi yang tidak memadai informasi antara tingkat manajemen dalam bank,  

terutama dalam masalah komunikasi. Agar efektif, kebijakan dan prosedur harus 

dikomunikasikan secara efektif kepada semua personil yang terlibat dalam 

sebuah kegiatan.  Beberapa kerugian di bank terjadi karena personil yang relevan 

tidak menyadari atau tidak  tidak memahami kebijakan bank. Dalam beberapa 

kasus, informasi tentang  kegiatan yang seharusnya telah dilaporkan ke atas 

melalui tingkat organisasi tidak  dikomunikasikan kepada dewan direksi atau 

manajemen senior sampai menjadi masalah  parah. Dalam kasus lain, informasi 

dalam laporan manajemen tidak lengkap atau  akurat, menciptakan kesan palsu 

menguntungkan dari situasi bisnis. 

5. Tidak memadai atau tidak efektif program audit dan kegiatan pemantauan. Dalam 

banyak kasus  auditor tidak cukup ketat untuk mengidentifikasi dan melaporkan 

mengendalikan kelemahan  terkait dengan bank bermasalah. Dalam kasus lain, 

meskipun auditor melaporkan masalah,  tidak ada mekanisme untuk memastikan 

bahwa manajemen mengoreksi kekurangan.   

Kesimpulan yang dicapai oleh pengalaman-pengalaman ini adalah bahwa sistem 

pengendalian internal yang efisien mungkin dapat mencegah atau mendeteksi masalah 

yang menyebabkan kerugian. Jadi, sistem pengendalian internal yang efisien merupakan 

bagian penting dari sebuah manajemen bank, yang dapat mempertahankan bank dalam 

mencapai maksud dan tujuan untuk  profitabilitas.   
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2.1.4 Bank dan Kredit 

2.1.4.1 Definisi Bank dan Fungsi Pokok Bank Umum 

Definisi bank menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 1 dan 2 

menyatakan “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya; 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” 

Fungsi Pokok Bank Umum 

Menurut Dahlan Siamat (2004:88) bank umum memiliki fungsi pokok sebagai berikut: 

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan 

ekonomi 

2. Menciptakan uang 

3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat 

4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya 

2.1.4.2 Definisi Kredit 

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang yang Diubah), 

pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 butir 11, "kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". 
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2.1.4.3 Macam dan Jenis Kredit 

Menurut H. Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004:3), jenis atau macam 

kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangat bervariasi. Jenis-jenis kredit 

dibawah ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut: 

1. Kredit menurut tujuan penggunaannya: 

a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian 

barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung 

terhadap kebutuhan manusia. 

b. Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan produktif dalam 

arti dapat menimbulkan atau meningkatkan utility, baik karena bentuk, 

karena waktu, karena pemilikan. Contohnya: kredit investasi, kredit modal 

kerja, kredit likuiditas. 

2. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya: 

a. Kredit dalam bentuk uang (money credit) 

Kredit perbankan konvensional pada umumnya diberikan dalam bentuk uang 

dan pengembaliannya dalam bentuk uang juga. 

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

Kredit yang berupa benda-benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh 

perusahaan-perusahaan dagang dan sebagainya. 

3. Kredit ditinjau dari cara penggunannya (tunai atau tidak tunai) 

a. Kredit tunai (cash credit), yaitu kredit yang penguangannya dilakukan atau 

dengan jalan pemindah-bukuan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk 

olehnya pada saat perjanjian ditanda tangani. 
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b. Kredit bukan tunai (non-cash credit), yaitu kredit yang tidak dibayarkan 

langsung pada saat perjanjian ditandatangani, melainkan diperlukan adanya 

tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Termasuk dalam 

kelompok kredit ini ialah bank garansi dan letter of credit (L/C). 

4. Kredit menurut jangka waktunya: 

a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal satu tahun 

b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu tahun 

sampai dengan tiga tahun 

c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga 

tahun 

5. Kredit menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali: 

a. Kredit sekaligus (alfopend credit) yaitu kredit yang cara penarikan atau 

penyediaan dananya dilakukan sekaligus, baik secara tunai maupun melalui 

pemindahbukuan ke dalam rekekning debitur. 

b. Kredit rekekning koran (kredit R/K) yaitu kredit yang penyediaan danannya 

dilakukan dengan jalan pemindahbukuan kedalam rekening koran/rekekning 

giro atas nama debitur, sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet 

giro atau surat pemindahbukuan lainnya. 

c. Kredit bertahap yaitu kredit yang cara penarikannya atau penyediaannya 

dilaksanakan secara bertahap. 

d. Kredit berulang (revolving credit) yaitu kredit yang setelah satu transaksi 

selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maximum 

dan jangka waktu tertentu. 
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e. Kredit per transaksi (selfliquiditing credit) yaitu kredit yang digunakan untuk 

membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber 

pelunasan kredit. 

6. Kredit menurut jaminan atau agunannya: 

a. Kredit tidak memakai jaminan (unsecured loan) yaitu kredit yang diberikan 

benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada “pengaman” 

sama sekali. 

b. Kredit dengan memakai jaminan (secured loan) yaitu kredit yang diberikan 

berdasarkan penilaian terhadap jaminan fisik debitur, disamping keyakinan 

terhadap prospek usaha nasabah yang tercermindari kekuatan keuangan 

sekarang maupun proyeksinya di masa datang. 

2.1.4.4 Penilaian Kredit 

Berdasarkan PBI No. 7/2/PBI/2005, tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran 

Bank Indonesia No. 7/3/DPNP, tanggal 31 Januari 2005 tentang penilaian kualitas aktiva 

produktif bank umum, ditetapkan 5 (lima) golongan kolektibilitas kredit, yaitu : 

1. Golongan 1.  Lancar (pass) 

Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga, atau cerukan karena 

penarikan kredit. 

2. Golongan 2. Perhatian khusus (Special Mention) 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan tunggakan bunga yang belum 

melampaui 3 bulan, untuk kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan. 

b. Terdapat cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya belum 

melampaui 15 hari kerja. 

c. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor. 
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d. Dokumen pinjaman lemah, misalnya dokumen kurang lengkap. 

3. Golongan 3. Kurang lancar (Sub Standard) 

a. Tunggakan pinjaman telah melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 2 

bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang 1 bulan, atau 

b. Tunggakan pinjaman telah melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 4 

bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan, 

dan tiga bulanan, atau 

c. Terdapat cerukan akibat penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 

15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja. 

4. Golongan 4. Diragukan (doubtful) 

a. Tunggakan pinjaman telah melampaui 4 bulan tetapi belum melampaui 6 

bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan, 

dan tiga bulanan, atau 

b. Terdapat cerukan akibat penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 

30 hari kerja tetapi belum melampaui 60 hari kerja. 

c. Debitor mengalami masalah keuangan yang menyulitkan pembayaran 

angsuran. 

d. Dokumen pinjaman tidak lengkap dan cacat hukum. 

5. Golongan 5. Macet (loss) 

a. Tunggakan pinjaman telah melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa 

angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan, dan tiga bulanan, atau 

b. Terdapat cerukan akibat penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 

60 hari kerja. 
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c. Debitor mengalami masalah keuangan serius dan tidak mampu membayar 

angsuran pokok dan bunga. 

d. Terdapat tuntutan hukum kepada debitor atau wanprestasi hukum 

2.1.4.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 

Menurut H. Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004:83), terdapat 3 macam 

konsep tentang prinsip-prinsip pemberian kredit bank secara sehat, salah satu konsepnya 

adalah prinsip-prinsip 5C, yang secara rinci adalah sebagai berikut: 

1. Character (watak) 

Pihak bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk 

orang yang bertingkah laku baik, selalu memegang teguh janjinya, selalu 

berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan 

dan memiliki reputasi yang baik. 

2. Capacity (kemampuan) 

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan 

menjalankan usaha calon peminjam, sehingga dapat menentukan besar kecilnya 

pendapatan suatu perusahaan di masa yang akan datang. 

3. Capital (modal) 

Menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh 

calon peminjam dan berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas serta 

jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima. 

4. Condition of economy (kondisi perekonomian) 

Bank mengetahui keadaan ekonomi yang dapat mempengaruhi dan berkaitan 

langsung dengan usaha calon debitor dan prospeknya dimasa mendatang. 
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5. Collateral (jaminan) 

Harta benda milik debitor yang diikat sebagai agunan jika terjadi ketidak 

mampuan debitor untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. 

2.1.4.6 Tahap-Tahap Pemberian Kredit 

Menurut H. Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004 : 91), analisis kredit 

merupakan salah satu tahapan dari serangkaian tahapan-tahapan lainnya dalam proses 

pemberian kredit bank, yaitu: 

1. Tahap Persiapan Kredit 

Tahap persiapan kredit adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk 

saling mengetahui informasi dasar antara calon debitor dengan bank terutama 

calon debitor yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank yang  

bersangkutan, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain. 

Informasi umum yang dikemukakan oleh pihak bank antara lain tentang prosedur 

pengajuan kredit serta syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas kredit. Dari pihak 

calon debitor diharapkan adanya informasi-informasi secara garis besar tentang 

hal-hal yang diperlukan pihak bank tentang keadaan usaha calon debitor, surat-

surat essensial perusahaan (antara lain surat izin usaha, surat izin tempat usaha 

dan surat-surat lain yang diperlukan), jaminan/agunan yang akan diberikan serta 

surat-suratnya. Wawancara tersebut biasanya dilakukan setelah ada surat 

pengajuan dari calon debitor tetapi sering pula calon debitor langsung datang 

menghadap pejabat bank yang ditunjuk untuk tugas-tugas tersebut. Setelah 

diadakan tukar-menukar informasi maka sudah dapat digambarkan apakah 

permohonan kredit tersebut dimungkinkan akan diproses lebih lanjut, lalu diminta 
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untuk mengisi formulir yang sudah tersedia untuk permohonan atau pengajuan 

kredit. 

2. Tahap Analisis Kredit 

Tahap ini diadakan penilaian berbagai aspek tentang keadaan usaha atau proyek 

pemohon kredit yang umumnya terdiri dari: 

a. Aspek Manajemen dan Organisasi 

Pada dasarnya calon debitor hendaknya merupakan seorang yang berjiwa 

wiraswasta dan mempunyai keahlian yang cukup tentang bidang usahanya. 

Struktur organisasi usahanyapun hendaknya cukup jelas dan efisien, terutama 

jika usahanya sudah mulai besar. 

b. Aspek Pemasaran 

Barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan harus mempuyai 

prospek pemasaran yang baik, baik dilihat dari segi konsumer menurut 

jumlahnya maupun penyebaran daerahnya. 

c. Aspek Teknis 

Peralatan atau teknologi yang digunakan baik kapasitas maupun jenisnya 

serta proses produksinya, hendaknya efektif dan efisien dalam arti masih 

memberikan keuntungan yang cukup bagi perusahaannya. Disamping itu 

faktor tenaga kerja dan bahan baku yang diperlakukan harus cukup tersedia 

untuk jangka waktu yang relatif lama. 

d. Aspek Keuangan 

Dari perhitungan keuangan perusahaan tercermin adanya kemampuan dari 

perusahaan calon debitor untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik 

untuk pemgembalian pokok pinjaman maupun bunganya dalam waktu yang 
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wajar bahkan perusahaan pun harus mampu mendapat laba yang wajar agar 

dapat berkembang. 

e. Aspek Yuridis 

Usaha yang akan diberi bantuan kredit harus memenuhi ketentuan-ketentuan 

hukum yang berlaku termasuk bentuk hukum debitor, lengkapnya surat-surat 

izin dan surat-surat bukti jaminan yang diperlukan, serta cara-cara 

pengikatan jaminan. 

f. Aspek Sosial Ekonomi 

Usaha yang akan dibiayai oleh kredit bank hendaknya dapat menyerap 

tenaga kerja yang selama ini menganggur dan sedapat mungkin tidak 

merusak atau mengganggu keadaan lingkungan hidup (pencemaran) ditinjau 

dari analisis mengenai dampak atas lingkungan hidup (AMDAL). 

3. Tahap Keputusan Kredit 

Atas dasar laporan hasil analisi kredit, pemutus kredit baik seorang pejabat yang 

ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun berupa satu komite dengan anggota 

lebih dari satu orang pejabat sesuai dengan yang tertuang dalam Kebijakan 

Perkreditan Bank (KPB) masing-masing dapat memutuskan apakah permohonan 

kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak. Jika tidak maka dilakukan 

penolakan, pemohon akan diberi penolakan secara tertulis disertai beberapa 

alasan. Jika permohonan layak untuk diberikan, maka segera dituangkan dalam 

surat keputusan kredit disertai beberapa persyaratan tertentu. 

4. Tahap Pelaksanaan dan Administrasi Kredit 

Setelah calon peminjam menyetujui isi keputusan kredit serta bank telah 

menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari calon peminjam terutama 
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surat-surat asli bukti jaminan, photo copy izin usaha dan tempat usaha, photo 

copy Nomor Pokok Wajib Pajak dan bukti pembayaran pajak tahun terakhir dsb, 

maka kedua belah pihak menanda-tangani perjanjian kredit serta syarat-syarat 

umum pemberian kredit, beserta lampiran-lampirannya yaitu pengikatan jaminan, 

baik berupa Hak Tanggungan atau Fiducia dan sebagainya. Perjanjian krdit 

dilampiri aksep yang harus ditanda-tangani oleh debitor. Penandatanganan 

perjanjian kredit dan lampiran-lampirannya dilaksanakan dibawah tangan atau 

notariil. 

5. Tahap Supervisi 

Supervisi kredit dan pembinaaan debitor pada dasarnya ialah upaya pengamanan 

kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memonitor dan 

mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta 

memberikan saran dan konsultasi agar perusahaan debitor berjalan dengan baik 

sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik 

pula. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Akbar Pribowo (2007) dengan judul penelitian “ PERANAN AUDIT INTERNAL 

DI DALAM MENUNJANG EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL KREDIT 

INVESTASI” pada PT BNI 46 Cabang Asia-Afrika-Bandung, menyatakan bahwa 

pengendalian internal kredit investasi yang dilaksanakan telah efektif, karena didukung 

oleh unsur-unsur pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian internal kredit 

investasi didukung oleh kebijakan-kebijakan dan prosedur internal bank, adanya 

perkiraan risiko sehingga bank dapat mengikuti setiap perkembangan yang terjadi, sudah 

terdapat pemisahan tugas yang jelas antara fungsi otorisasi, fungsi pelaksanaan, fungsi 
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pencatatan dan fungsi pengawasan dan tetap melakukan koordinasi serta pengendalian 

aktivitas; tersedianya informasi yang cukup serta sarana komunikasi yang mendukung; 

adanya evaluasi tujuan secara periodik terhadap pengendalian internal kredit investasi, 

agar bank dapat beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi. 

Rafika (2010) dengan judul penelitian “Audit Internal Atas Prosedur Pemberian 

Kredit Usaha Mikro Pada PT. Bank Mandala (Persero) TBK” menyatakan bahwa 

prosedur pemberian kredit dan pengendalian internal memiliki kebijakan serta 

pengendalian yang diterapkan oleh bank sebenarnya cukup memadai. Namun ada 

beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam prosedur  yang ada, seperti tidak semua 

kredit usaha mikro yang diberikan dicover dengan jaminan yang memadai. Kelemahan 

lain adalah jaminan yang diberikan tidak dinilai oleh perusahaan appraisal yang 

independen melainkan hanya oleh petugas intern bank, sehingga bank perlu 

penyempurnaan prosedur pemberian kredit untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dalam pelaksanaan audit internal, auditor melakukan evaluasi kesesuaian antara 

kondisi kredit modal kerja dengan kriteria yang ditentukan yaitu prosedur dan 

pelaksanaan kredit. Kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria menjadi suatu temuan 

auditor yang akan dilaporkan pada Pimpinan Cabang dan akan ditindak lanjuti oleh 

Pimpinan Cabang. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pemilihan Objek Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian 

internal yang dilakukan oleh internal auditor atas Kredit Modal Kerja dalam rangka 

pengelolaan risiko kredit dan sebagai upaya lanjutan dalam pengawasan kredit, 

dilakukan terhadap semua aspek perkreditan untuk memastikan bahwa pemberian kredit 

telah memenuhi prinsip pemberian kredit yang sehat dan menguntungkan serta sesuai 

dengan Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) 

bisnis ritel yang ditetapkan oleh PT. BRI (Persero). Oleh karena itu, objek penelitian ini 

adalah debitur Kredit Modal Kerja yang ada di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Kantor Cabang Jakarta Timur Jl. Otto Iskandardinata Raya No. 72 Jakarta Timur, dengan 

melakukan observasi, wawancara, dan memeriksa memorandum analisis kredit, analisis 

putusan kredit, analisis instruksi pencairan kredit, analisis laporan keuangan, dan berkas-

berkas lainnya. 

Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Juni 

2010. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi yaitu penelitian yang merupakan 

bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, 

kegiatan dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Penelitian ini 

bersifat studi kasus dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

suatu metode yang bertujuan untuk membuat uraian, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian digambarkan dan dianalisis informasi 
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mengenai perusahaan debitur dan data-data yang berhubungan dengan internal audit 

pada debitur kredit modal kerja.  

Bank Rakyat Indonesia Cabang Otista dipilih sebagai obyek penelitian karena: 

1. BRI merupakan leading di sektor pembiayaan ekonomi kelas menengah ke 

bawah 

2. KMK ( Kredit Modal Kerja) merupakan salah satu layanan Bank BRI yang 

bertujuan untuk membiayai tambahan modal kerja yaitu piutang dan tambahan 

persediaan. Seiring berkembangnya usaha dan meningkatnya kebutuhan modal 

kerja para nasabah pengusaha, Bank BRI mampu dan bersedia melayani 

kebutuhan penambahan plafond ( suplesi) kredit. 

3. Bank BRI melayani take over KMK dari bank lain. Jika nasabah telah memiliki 

fasilitas KMK dari bank lain dan merasa perlu untuk memiliki fasilitas pinjaman 

di BRI, staf BRI akan membantu proses pemindahan fasilitas tersebut ke BRI. 

Jika usaha layak diberikan plafond yang lebih baik, dapat diberikan plafond lebih 

tinggi dengan catatan pembayaran di bank sebelumnya berjalan lancar dan tidak 

termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia  yang disebabkan kredit macet atau 

sebab lainnya. Oleh karena itu, BRI masih memiliki peluang untuk 

mengembangkan KMKnya. 

4. Dikarenakan semakin berkembangnya KMK di kredit, maka semakin 

dibutuhkannya peran auditor internal untuk melakukan pengendalian internal 

terhadap KMK, agar dapat meminimalisasi resiko yang mungkin terjadi. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data yang Dihimpun 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu : 

Data primer yang merupakan sejumlah data yang diperoleh secara langsung dari 

lokasi penelitian. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini 

dilakukan wawancara , observasi langsung pada pihak yang terkait dengan audit internal, 

account officer, administrasi kredit dan debitur kredit modal kerja pada PT. BRI 

(persero), yang mengacu pada standar operasional yang berlaku di bank tersebut. Data 

sekunder yaitu berupa penelitian kepustakaan yang mengumpul data diperoleh dengan 

jalan membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti dengan harapan dapat membantu pelaksanaan penelitian sehingga penulis dapat 

memperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. 

3.2.2  Sampel 

Pemilihan sampel penelitian didasari oleh metode pengambilan sampel bertujuan 

(purposive sampling), yaitu melakukan pengambilan sampel yang didasari oleh kriteria-

kriteria yang mampu mendukung penelitian. Kriteria-kriteria tersebut adalah : 

1. Nasabah kredit modal kerja perdagangan BRI Kanca Otista 

2. Besarnya realisasi kredit di atas satu milyar rupiah 

3. Nasabah mengajukan permohonan kredit pada bulan Januari sampai dengan 

bulan Maret 2010. 
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3.2.3  Teknik Pengumpulan Data 

1. Penelitian Lapangan ( Field Research )  

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

pada bank yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini. Penelitian ini 

dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan : 

a.  Observasi 

Proses pengambilan data dengan mengamati kegiatan internal auditor dan 

usaha debitur kredit modal kerja di BRI Kanca Otista langsung untuk 

melengkapi informasi yang dibutuhkan. Serta memeriksa berkas-berkas yang 

berhubungan dengan debitur kredit modal kerja. 

b.  Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung 

dengan pihak BRI Kanca Otista yang terkait internal auditor kredit modal 

kerja,  account officer, administrasi kredit dan debitur Kredit Modal Kerja . 

2. Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara 

meneliti dan mempelajari literatur, karya ilmiah, dan sumber-sumber bacaan lain 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk 

mendapatkan landasan teori yang lengkap bagi pembahasan skripsi. 
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3.3 Metode Analisis Data 

Data analisis digunakan dengan menggunakan model analisis deskriptif kualitatif. 

Analisis deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang gambaran 

pada masalah yang diteliti Hasil analisis kualitatif berupa perbandingan kondisi riil di 

lapangan yang diperoleh dari pendapat-pendapat berbagai pihak yang terlibat langsung 

dalam proses pelaksanaan pengendalian internal kredit modal kerja. Data yang 

digunakan adalah data yang berhubungan dengan debitur kredit modal kerja, seperti 

memorandum analisis kredit, data statistik, rekening koran debitor, putusan kredit, 

instruksi pencairan kredit, pengikatan agunan serta berkas-berkas lain yang mendukung 

untuk pelaksanaan analisis yang akan dituangkan pada kertas kerja auditor. Hal-hal yang 

akan dilakukan dalam program audit adalah sebagai berikut:  

1. Menetapkan sampel pengujian sesuai kriteria pengambilan sampel yang telah 

ditetapkan 

2. Memeriksa pelaksanaan pre screening, apakah kredit yang diberikan telah sesuai 

dengan pasar sasaran, kriteria risiko yang dapat diterima, jenis usaha yang 

dilarang dan dihindari, daftar kredit macet BI dan Daftar Hitam BI dan Daftar 

Hitam BRI 

3. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan semua dokumen kredit seperti identitas 

debitur, perijinan usaha, bukti kepemilikan agunan, studi kelayakan, data 

keuangan dan data lainnya sesuai ketentuan yang berlaku 

4. Memeriksa akurasi dan ketepatan analisis watak yang dapat menggambarkan 

watak, reputasi 

5. Memeriksa akurasi dan ketepatan analisis konidisi usaha debitur dikaitkan 

dengan kondisi makro ekonomi untuk menggambarkan prospek usaha. 
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6. Memeriksa proses hasil analisis modal sesuai data keuangan debitor yang dapat 

menggambarkan proyeksi perkembangan keuangan dan cashflow/repayment 

capasity berdasarkan prospek usaha. 

7. Memeriksa proses dan hasil analisis jaminan dan agunan tambahan, apakah 

jaminan kredit yang berasal dari arus kas telah dapat mengcover risiko kredit dan 

agunan tambahan dapat dibebani hal tanggungan dengan nilai yang wajar namun 

cukup memadai sebagai second way out dan BRI memiliki hak preferen 

8. Memeriksa kewajaran asumsi yang digunakan dalam proses perhitungan kredit 

modal kerja dan periksa apakah perhitungan kebutuhan kredit dengan 

menggunakan pendekatan spread sheet  telah dilakukan dengan benar sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

9. Memeriksa apakah hasil analisis dan evaluasi secara lengkap dan konsisten telah 

dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) 

10. Memeriksa proses dan perhitungan pengagregasian fasilitas kredit apakah telah 

dilakukan dengan benar sesuai ketentuan dan putusan kredit telah diputus sesuai 

kewenangan. 

11. Memeriksa proses dan efektifitas supervisi dalam proses analisis kredit baik oleh 

fungsi administrasi kredit maupun pemutus yang ditandai adanya tanda tangan 

pejabat yang terkait dalam proses putusan kredit sesuai ketentuan yang berlaku 

(memenuhi prinsip four eyes principles). 

Setelah mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara, 

observasi langsung dengan melakukan program audit, serta dokumentasi, data dan 

informasi tersebut digabungkan secara sistematis.  Data dan informasi tersebut diolah 

dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif sehingga dapat menjawab masalah dan dapat 
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memenuhi tujuan penelitian. Kemudian hasil yang sudah didapatkan, disimpulkan 

sehigga kesimpulan dari temuan penelitian dapat diinformasikan kepada pembaca. 
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BAB 4 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum PT. BRI (Persero) 

4.1.1  Sejarah PT. BRI (Persero) 

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa 

Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche 

Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang 

berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian 

dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 

1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di 

Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 

1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali 

setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat 

Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank 

Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani 

Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan 

Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintergrasikan ke dalam Bank Indonesia 

dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. 

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang 

pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru 

itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan 
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dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi 

Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok 

Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, 

yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank 

Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing 

menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. 

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-

tugas pokok BRI sebagai Bank Umum. 

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 

dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah 

(www.bri.co.id). 

4.1.2. Perkembangan Audit Intern PT. BRI (Persero) 

Kegiatan audit intern PT. BRI (Persero) pada tahun 1983 yaitu Urusan 

Pengawasan berkedudukan di Kantor Inspeksi (Kanins) yang dipimpin oleh Inspektur. 

Pedoman Pemeriksaan berlaku pada saat itu adalah Buku Pedoman Pemeriksaan Kantor 

Cabang yang masih sederhana sesuai dengan jenis bisnis dan proses transaksinya. Pada 

tahun 1984 pedoman pemeriksaan diganti dengan Pedoman Pemeriksaan yang baru yaitu 

New Internal Audit (NIA). 

Pada tahun 1989, terjadi perubahan nama dan organisasi jajaran Audit Internal PT. 

BRI (Persero) dari Urusan Pengawasan menjadi Satuan Pengawasan Intern (SPI) 

dibawah Pimpinan Kepala Satuan Pengawasan Intern yang bertanggung jawab langsung 
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kepada Direktur Utama. Perubahan ini kemudian diikuti dengan perubahan Buku 

Pedoman New Internal Audit (NIA) menjadi Buku Pedoman Teknik Pemeriksaan yang 

dimaksudkan untuk menyeimbangkan dengan kemajuan bisnis dan perkembangan alur 

transaksi yang lebih beragam. 

Dengan diberlakukannya ketentuan Bank Indonesia yang dikenal dengan Standar 

Pelaksanaan Fungsi Internal Audit Bank (SPFAIB), dilakukan penyempurnaan terhadap 

Buku Pedoman Teknik Pemeriksaan menjadi Buku Pedoman Audit Intern (PAI) serta 

perubahan nama SPI menjadi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang dipimpin oleh 

Kepala Satuan Kerja Audit Intern. Selain itu, Kanins yang dipimpin oleh Inspektur 

diubah menjadi Kantor Satuan Kerja Audit Intern Wilayah (SKAIWIL) dibawah 

pimpinan Kepala Satuan Kerja Audit Intern Wilayah.  

Selanjutnya dengan berubahnya fungsi Audit Intern dari pengawasan yang 

menggunakan pola Compliance Audit dalam menjalankan perannya, maka mulai bulan 

April 2002 diberlakukannya organisasi Audit Intern baru dengan nama Audit Intern di 

Kantor Pusat yang dipimpin oleh Kepala Audit Intern dan Kantor Inspeksi (Kanins) di 

daerah yang dipimpin oleh Inspektur. Organisasi Audit Intern PT. BRI (Persero) adalah 

organisasi yang mandiri dan independen dalam melaksanakan tugas auditnya. Kepala 

Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala Audit Intern 

PT. BRI (Persero) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan 

Komisaris serta dilaporkan kepada Bank Indonesia. 

4.1.2  Visi dan Misi  

Visi BRI 

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. 
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Misi BRI 

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan 

kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi 

masyarakat. 

2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang 

tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan 

melaksanakan praktek good corporate governance. 

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

berkepentingan. 

4.2 Aktivitas Kredit Modal Kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

4.2.1 Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja 

Prosedur kredit merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam setiap 

memproses permohonan kredit. Langkah-langkah yang dimaksud adalah langkah-

langkah sejak pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur kepada PT. BRI (Persero) 

Kanca Otista sampai dengan permohonan kredit diputuskan dan dilakukan pencairan 

kredit. Prinsip perkreditan yang dilakukan oleh PT. BRI (Persero) dikembangkan atas 

dasar prinsip kehati-hatian (prudential banking) dengan mempertimbangkan semua 

risiko yang mungkin akan dihadapi.  

4.2.1.1 Tujuan Prosedur Perkreditan 

Prosedur perkreditan disusun dengan memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu: 

a. Untuk mencapai visi dan misi BRI sebagai bank komersial terkemuka yang selalu 

mengutamakan kepuasan nasabah, khususnya nasabah skala kecil, menengah dan 

perorangan. 
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b. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi BRI menjadi bank komersial 

terkemuka dengan fokus di bidang mikro dan ritel. 

c. Untuk mengoptimalkan pendapatan dan pengendalian risiko BRI dengan cara 

menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. 

d. Untuk membentuk disiplin pelayanan kredit yang tertib dan standar bagi seluruh 

pelaksana kredit di BRI, dalam satu pedoman operasional perkreditan. 

e. Untuk menjamin adanya pengawasan kredit yang memadai, dalam setiap tahapan. 

f. Untuk lebih meningkatkan disiplin semua pejabat BRI terhadap aturan main (rule 

of the game) dalam perkreditan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip kehati-

hatian. 

4.2.1.2 Proses Pemberian Kredit 

Secara lebih rinci proses pemberian kredit dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

Gambar 4.1 Proses Kredit Modal Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Prosedur dan Kebijakan Kredit PT. BRI (Persero) 
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Gambar 4.2 Proses Kredit Modal Kerja (lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Prosedur dan Kebijakan Kredit PT. BRI (Persero) 

Keterangan : 

ADK KC  : Administrasi Kredit Kantor Cabang  UKER  : Unit Kerja 

SKPP  : Surat Keterangan Permohonan Pinjaman MP  :Manajer Pemasaran 

AO  : Account Officer     PTK   : Putusan Kredit 

CRR   : Credit Risk Rating    OL  : Offering Letter 

MAK  : Memorandum Analisis Kredit 

 

Berdasarkan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh PT. BRI (Persero), proses 

pemberian kredit tersebut dijelaskan lebih rinci sebagai berikut : 

1. Prakarsa dan Permohonan Kredit 

Setiap unit kerja BRI (Kancapem/Kanca/KCK/Kanwil/Kanpus) dapat melakukan 

prakarsa kredit ritel atas debitur/calon debitur. Prakarsa kredit dapat dilakukan terhadap 

debitur dengan domisili atau lokasi usaha diseluruh Indonesia, dengan  
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mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pemeriksaan, pembinaan 

dan pengawasan terhadap debitur/usahanya. 

Permohonan kredit dapat diajukan secara tertulis baik untuk kredit baru, 

perpanjangan jangka waktu kredit, tambahan kredit, permohonan perubahan syarat kredit, 

restrukturisasi dan penyelesaian kredit (dengan surat permohonan atau langsung 

menggunakan Surat Keterangan Permohonan Pinjaman) dan dimungkinkan BRI untuk 

memberikan penawaran pemberian kredit.  

2. Pre-Screening 

Terhadap setiap permohonan kredit, pejabat pemrakarsa melakukan penilaian 

awal (pre screening) dengan memperhatikan antara lain Pasar Sasaran (PS), Kriteria 

Risiko yang dapat Diterima (KRD), jenis usaha yang dilarang dibiayai, jenis 

usaha/pemberian kredit yang perlu dihindari, daftar kredit macet BI, daftar hitam BI dan 

daftar hitam BRI: 

a. Apabila permohonan kredit tersebut lolos dalam proses pre screening  dan 

pejabat pemrakarsa memutuskan untuk terus memproses permohonan kredit 

dimaksud, maka selanjutnya pejabat pemrakarsa melakukan pemeriksaan 

administratif dan pemeriksaan lapangan untuk meyakini kebenaran data dan 

informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, 

kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan 

penilaian agunan. 

b. Apabila dari hasil awal tersebut ternyata debitur dan atau usaha debitur tidak 

lolos dalam proses pre screening (tidak termasuk dalam Pasar Sasaran (PS) dan 

Kriteria Risiko yang dapat Diterima, dan atau termasuk dalam jenis usaha yang 
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perlu dihindari), maka pejabat pemrakarsa dapat melakukan hal-hal sebagai 

berikut: 

 Terus memproses permohonan kredit tersebut melalui mekanisme ijin prinsip. 

Proses permohonan dan pemberian putusan ijin prinsip oleh pejabat pemutus 

dilakukan melalui sistem Loan Approval System (LAS), dengan disertai surat 

atau nota facsimile sebagai permohonan putusan. Proses selanjutnya (analisis 

dan evaluasi kredit) hanya dapat dilakukan setelah persetujuan ijin prinsip 

diberikan. 

 Menolak permohonan kredit dimaksud. Putusan penolakan dilakukan oleh 

pejabat pemutus sesuai kewenangan dengan memberikan alasan penolakannya 

dan kepada pemohon kredit diberikan pemberitahuan secara tertulis loan 

approval system akan mencetak putusan penolakan kredit dan surat penolakan 

kredit dan ditandatangani oleh pejabat yang memiliki kewenangan. 

 Apabila usaha debitur termasuk dalam jenis usaha yang dilarang untuk 

dibiayai, maka permohonan tersebut boleh langsung ditolak tanpa harus 

diadakan analisis dan evaluasi lebih lanjut. 

Untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, setiap pejabat 

kredit lini harus memperhatikan bidang-bidang usaha yang dilarang untuk dibiayai, 

berisiko tinggi atau perlu dihindari antara lain: 

a. Jenis-jenis usaha yang dilarang untuk dibiayai: 

- Pornografi atau bisnis-bisnis yang sejenis 

- Kegiatan partai-partai dan organisasi politik termasuk usahanya 

- Perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek yang membahayakan lingkungan.  
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- Taruhan dan perjudian (termasuk pencucian uang) 

- Pembiayaan, pengadaan, dan atau pengolahan tanah kecuali pembiayaan 

pengadaan dan atau pengolahan tanah bagi pengembang jalan tol dan kredit 

pemilikan rumah sederhana (KPRS) dan yang sesuai dengan kebijakan 

pemerintah dan atau Bank Indonesia 

- Pembiayaan untuk pembelian saham dan pemilikan saham, kecuali untuk 

tujuan akuisisi atau pengambilalihan perusahaan oleh debitur atau calon 

debitur. 

b. Jenis-jenis usaha atau pemberian kredit yang perlu dihindari, karena bersifat 

spekulatif atau calon debitur 

- Perusahaan atau lembaga keuangan yang tergantung pada guarantor atau 

guarantee sebagai sumber pertama pembayaran kembali 

- Perusahaan atau perorangan yang tidak bisa atau tidak akan memberikan 

informasi yang memadai 

- Kredit untuk perusahaan-perusahaan yang pembayarannya mengandalkan 

pada hasil dari perubahan usaha yang direncanakan 

- Pinjaman substitusi modal dimana pinjaman tidak bisa dibayar kecuali dengan 

melakukan pinjaman lain atau melikuidasi usaha 

- Pinjaman dengan tujuan menutupi bunga atas hutang yang sudah ada 

(plafondering) 

- Mendanai pengambilalihan paksa  
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- Kredit untuk tujuan spekulasi 

- Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank 

- Kredit kepada debitur bermasalah dan atau macet, kecuali kredit macet 

disebabkan kondisi di luar kemampuan debitur dan debitur menunjukkan 

itikad yang baik untuk memenuhi kewajibannya dan dengan pemberian kredit 

baru tersebut diperkirakan akan memperbesar potensi debitur untuk membayar 

kembali kredit macet tersebut. 

Pemberian kredit terhadap jenis usaha ini hanya dapat dilakukan apabila telah 

mendapatkan ijin prinsip dari Direktur Pengendalian Risiko Kredit dan Direktur Bidang 

Bisnis. Apabila dipandang perlu, Direktur Pengendalian Risiko Kredit dapat 

mengikutsertakan Komite Kredit di tingkat Direksi dalam memberikan persetujuannya. 

Direksi dapat mendelegasikan kewenangan ijin prinsip kepada pejabat dibawahnya. 

Prakarsa kredit  yang termasuk dalam kategori performing loan (kualitas Lancar 

dan DPK dengan klasifikasi warna kredit Putih atau Abu-abu) dilakukan oleh pejabat 

pemrakarsa bidang Relationship Management (RM) di Kancapem, Kanca dan Kanwil. 

3. Analisis dan Evaluasi 

3.1  Prosedur Analisis dan Evaluasi Kredit oleh Jajaran Relationship Management  

Prosedur analisis dan evaluasi kredit dilakukan oleh pejabat pemrakarsa bidang 

relationship management dengan cara memasukkan data finansial dan non finansial 

berdasarkan seluruh sumber data yang telah diperoleh setelah melakukan pemeriksaan 

ke lapangan (on the spot) ke dalam sistem aplikasi loan approval system. 
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3.1.1  Analisis dan Evaluasi Kredit Berdasarkan Klasifikasi Warna Kredit  

Proses analisis dan evaluasi untuk kredit komersial > Rp 500 juta s.d Rp. 5 

Milyar dilakukan berdasarkan hasil klasifikasi warna kredit dan dilakukan secara manual 

a. Kredit warna “putih” 

Berdasarkan data finansial, non finansial dan data statis yang telah dimasukkan 

ke dalam loan approval system, maka akan menghasilkan credit risk rating. 

Untuk selanjutnya pejabat pemrakarsa melakukan analisis dan evaluasi dilakukan 

secara manual diluar sistem loan approval system. 

b. Kredit warna “abu-abu” 

Pejabat kredit lini bidang relationship management melakukan pemasukan data 

finansial, non finansial dan data statis ke dalam loan approval system dan akan 

menghasilkan credit risk rating. Selanjutnya pejabat pemrakarsa melakukan 

analisis dan evaluasi yang dilakukan secara manual. Lalu, jajaran credit risk 

management melakukan analisis dan evaluasi kredit. Apabila hasil perhitungan 

kebutuhan kredit dan credit risk rating yang dibuat berbeda dengan hasil 

perhitungan kebutuhan kredit dan credit risk rating yang dibuat dan atau telah 

diputus oleh pejabat kredit lini relationship management, maka pejabat pemutus 

mempunyai kewenangan untuk memutus kredit tersebut sesuai pertimbangan atau 

keyakinannya. Putusan oleh pejabat pemutus dilakukan dalam sistem loan 

approval system. Pejabat kredit lini bidang relationship management harus 

melakukan penyesuaian dengan memperbaharui sesuai putusan pejabat pemutus.  

c. Untuk credit risk rating yang menghasilkan klasifikasi warna hitam, pejabat 

pemrakarsa dapat melakukan: 
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1. Kredit dengan klasifikasi warna hitam yang tidak memungkinkan untuk 

ditingkatkan menjadi abu-abu maka pejabat pemutus bidang relationship 

management di Kancapem/Kanca/Kanwil dapat langsung menolaknya dan 

memberitahukan secara tertulis kepada pemohon. Putusan penolakan harus 

dilakukan dengan menggunakan formulir putusan penolakan kredit disertai 

dengan alasan penolakannya. 

2. Menaikkan klasifikasi warna hitam ke warna abu-abu. Dalam  keadaan 

khusus klasifikasi warna hitam dapat dinaikkan menjadi abu-abu jika 

didukung dengan alasan dan pertimbangan yang dapat dibenarkan serta 

memberikan manfaat yang dapat diterima BRI. 

3. Untuk kredit dengan klasifikasi warna hitam yang disebabkan karena faktor 

kolektibilitas kredit yaitu kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, 

diragukan atau macet, proses selanjutnya berpedoman pada ketentuan 

mengenai restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah. 

3.1.2  Analisis kualitatif 5 C 

1.  Character  

Untuk mendukung analisis watak ini, maka pejabat pemrakarsa harus meneliti 

perilaku pemohon dari berbagai sumber informasi yang relevan. Pejabat 

pemrakarsa agar berhati-hati dalam memproses pemberian kredit kepada 

pemohon yang diragukan kemauan membayar atau itikad baiknya. 

2. Capacity 

Analisis ini bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari pemohon. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan: 
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a. Tingkat kemampuan membayar, diperoleh dari hasil usaha obyek yang akan 

dibiayai oleh BRI. Untuk kredit konsumer kemampuan membayar diukur 

dari penghasilan (gaji). Hasil analisis ini merupakan sumber pembayaran 

yang bersifat “first way out”. Perlu digarisbawahi,bahwa: pencairan agunan, 

penanggungan/garansi, risk sharing, klaim asuransi merupakan “second way 

out”. 

b. Tingkat kemampuan membayar untuk kredit produktif dipengaruhi oleh 

aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek personalia, aspek 

finansial. 

3. Capital 

Tujuan analisis modal adalah mengukur kemampuan usaha pemohon untuk 

mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri. Semakin besar kemampuan 

modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri 

atau sebaliknya. Untuk itu pejabat pemrakarsa harus menganalisis secara cermat 

informasi sbb: 

a. Besar komposisi modal sebagaimana dicantumkan dalam akta pendirian 

perusahaan dan perubahannya.  

b. Perkembangan profitabilitas usaha selama minimal dua periode terakhir. 

Tinggi rendahnya profitabilitas mencerminkan tinggi rendahnya kemampuan 

pemupukan modal sendiri dari laba. 

4. Condition 

Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang hendak dibiayai, 

pejabat pemrakarsa harus melakukan analisis terhadap kondisi makro 

usaha/industri sejenis. 
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5. Collateral 

Agunan dapat dikatakan sebagai unsur pengaman lapis kedua (the second way out) 

dan berfungsi sebagai alat mitigasi risiko kredit. Agunan merupakan sumber 

pelunasan terakhir apabila kredit menjadi bermasalah. Oleh karena itu penilaian 

terhadap agunan wajib dilakukan sesuai prisnip kehati-hatian dan 

menggambarkan obyektivitas penilaian yang wajar atas agunan kredit dimaksud. 

3.1.3  Analisis Kuantitatif (Analisis Kebutuhan Kredit) 

Beberapa pendekatan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan modal kerja 

untuk calon debitur /debitur yang memiliki karakteristik : usaha debitur menghasilkan 

laba (free cah flow) baik dan menggunakan laba (free cash flow) untuk investasi kembali 

ke usaha pokok yang dibiayai (aset usaha tumbuh dari periode ke periode secara 

signifikan dalam volume maupun nilai nominalnya), antara lain adalah sebagai berikut :  

Pendekatan Spreadsheet  

  ∆ piutang Dagang    = xxx 

  ∆ Persediaan     = xxx + 

        = xxx 

  ∆ hutang dagang    = xxx - 

Perubahana Modal Kerja   = xxx 

  Kas periode lalu-kebutuhan kas minimum = xxx - 

  Tambahan Kredit Modal Kerja  =  xxx 
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Keterangan :  

∆ : Delta ( selisih proyeksi tahun n+1 dengan realisasi tahun n) 

n : tahun permohonan kredit 

3.2  Analisis dan Evaluasi Kredit oleh Jajaran Credit Risk Management 

        Analisis dan evaluasi kredit yang dilakukan oleh jajaran credit risk management 

ditekankan pada analisis risiko. Hasil analisis dituangkan dalam Memorandum Analisis 

Risiko Kredit (MARK). Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: 

1. Tinjauan Umum 

Jajaran credit risk management mengevaluasi kembali pre-screening, 

mengevaluasi perhitungan credit risk rating yang dibuat relationship 

management. Jika jajaran credit risk management berpendapat lain, maka credit 

risk management menyajikan perhitungannya pada lembar credit risk rating 

lainnya disertai penjelesan. 

2 Analisis kuantitatif 

Jajaran credit risk management berkewajiban untuk mengevaluasi perhitungan 

kredit yang dilakukan jajaran relationship management dengan memperhatikan 

kebutuhan nasabah, rencana penggunaan kredit, cash flow nasabah dan 

perhitungan kredit yang ditawarkan oleh jajaran relationship management. 

3 Analisis Risiko Bisnis 

Jajaran credit risk management berkewajiban untuk mengkaji risiko bisnis 

debitur dari aspek internal maupun eksternal. Selain melakukan evaluasi kembali, 

jajaran credit risk management perlu melihat risiko perusahaan dan prospek 

usaha yang terdiri dari risiko sumber daya manusia, risiko bahan baku, risiko 
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teknologi, risiko lingkungan usaha, risiko strategi bisnis, risiko produk, risiko 

pemasaran produk, risiko kondisi keuangan. 

4 Analisis Risiko Agunan.  

Jajaran credit risk management berkewajiban mengkaji ulang penilaian agunan 

yang dilakukan oleh jajaran relationship management. Jajaran credit risk 

management berkewajiban menganalisis risiko agunan yang antara lain meliputi: 

risiko coverage agunan, risiko pengikatan agunan, risiko penutupan asuransi. 

5. Pemberian Putusan Kredit 

Dasar-dasar dalam pemberian putusan kredit diatur sebagai berikut: 

a. Setiap pemberian kredit minimal melibatkan dua pejabat kredit lini yang 

berwenang berdasarkan Prinsip Empat Mata (Four Eyes Principle) yaitu credit 

risk management dan relationship management. 

b. Dalam pemberian putusan kredit harus dilakukan secara tertulis dan dibuktikan 

dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir putusan kredit.  

c. Pemberian putusan kredit dengan kualifikasi warna “PUTIH” minimal 

melibatkan dua orang pejabat kredit lini bidang relationship management yang 

salah satunya mempunyai kewenangn yang cukup. 

d. Pemberian putusan kredit dengan klasifikasi warna “Abu-abu” dilakukan oleh 

pejabat kredit lini bidang relationship management dan pejabat kredit lini bidang 

credit risk management yang masing-masing mempunyai kewenangan yang 

cukup. 

e. Pemberian putusan kredit untuk kredit bermasalah (Non Performing Loan) 

dilakukan oleh minimal dua orang pejabat kredit lini bidang credit risk 

management atau pejabat kredit lini bidang relationship management yang 
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ditunjuk untuk mengelola kredit bermasalah, yang salah satunya mempunyai 

kewenangan memutus kredit yang cukup. 

f. Pemberian putusan kredit oleh komite kredit harus memenuhi prinsip bertemu 

fisik dan bersifat unanious (setuju dengan suara bulat) yang ditetapkan dalam 

suatu rapat komite yang memenuhi kuorum. 

4.3 Pelaksanaan Audit Internal Kredit Modal KerjaPT. BRI (Persero) Kanca 

Otista 

4.3.1 Kualifikasi Audit Internal 

Terdapat prinsip-prinsip yang diakui oleh basel yang harus dilakukan oleh 

seorang auditor yang secara praktis dilakukan oleh Resident Auditor (RA) di PT. 

BRI (Persero) Kanca Otista, yaitu : 

1. Independence dan Impartiality 

Pelaksanaan audit internal di PT. BRI (Persero) Kanca Otista dilaksanakan oleh 

Resident Auditor (RA) yang dibentuk sebagai alert system agar lebih mampu 

memberikan peringatan dini kepada manajemen serta memastikan kecukupan dan 

efektifitas pengendalian intern. Resident auditor bertanggung jawab membantu tugas 

inspektur dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional 

baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil audit. Resident auditor harus 

menyampaikan laporan secara berkala kepada inspektur yang ada di kantor inspeksi 

(Kanin).  

Resident auditor bertanggung jawab langsung kepada inspektur dan merupakan 

satu bagian yang terpisah dari kegiatan operasional BRI Kanca Otista. Hal ini 

meyebabkan auditor tidak boleh menjalankan tugas rutin sehari-hari yang dijalankan 

oleh para pegawai BRI Kanca Otista. Sebagai auditor, harus dapat melakukan kegiatan 
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auditnya secara independen. Auditor  mampu melaksanakan tugas pada inisiatif sendiri 

di semua bagian dan fungsi bank. Dimana harus bebas melaporkan temuan-temuan dan 

penilaian dan setiap periode akan membuat laporan untuk mengungkapkan secara 

internal, langsung ke pimpinan cabang. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor 

di BRI bertindak secara obyektif sesuai dengan bukti-bukti yang diperolehnya atas 

temuan-temuan selama proses audit dilakukan.  Artinya untuk melakukan tugas auditnya, 

auditor bebas dari bias dan campur tangan pihak manapun. 

2. Kemampuan Profesional 

Sebagai auditor internal, resident auditor dituntut memiliki kualifikasi yang harus 

dipenuhi baik kecakapan secara teknis maupun moralitasnya. Auditor internal dituntut 

untuk mempunyai pengetahuan yang luas dan mengikuti perkembangan banking 

operation  baik aktivitas bisnis maupun audit, komunikaif, dan dapat bekerja sama. 

Kompetensi profesional para auditor internal sangat penting untuk berfungsinya audit 

internal, karena bagian ini harus mencakup semua kegiatan bank sehingga akan menjadi 

lebih banyak dan lebih kompleks permasalahan yang harus diselesaikan.  

Resident auditor PT. BRI (Persero) Kanca Otista harus dapat menjaga setiap 

rahasia bank, sesuai dengan ciri bank sebagai lembaga keuangan yang dilindungi oleh 

undang-undang terhadap kerahasiaan bank, sehingga auditor harus dapat menjaga 

dengan baik rahasia-rahasia bank kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. 

Auditor  juga diharuskan untuk mematuhi kode etik audit internal. Dengan adanya kode 

etik dapat mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) yaitu 

mencegah terjadinya praktek kerjasama antara auditor dan auditee yang masih 

mempunyai hubungan keluarga atau hubungan khusus.  
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3. Scope of Activity 

Setiap aktivitas dan setiap entitas bank harus mencakup dalam lingkup internal 

audit. Yang akan menjadi ruang lingkup audit adalah penetepan risk issue dan control  

yang dinilai melalui Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway 

Commissions (COSO). Sedangkan dalam penetapan sample audit dilakukan dengan 

metode sampling. Pengambilan sample yang diambil yaitu debitur kredit yang memiliki 

jumlah pinjaman lebih dari satu milyar rupiah karena sample ini dapat mewakili dan 

mendukung terhadap kesimpulan yang akan diambil atas risiko-risiko unit kerja kredit.  

4.3.2  Pengendalian Internal Kredit Modal Kerja PT. BRI (Persero) Kanca Otista 

Kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank yang memiliki unsur risiko, 

yaitu risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh ketidak-

mampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang 

pokok maupun bunganya ataupun keduanya. Oleh karena itu pihak bank harus 

meningkatkan kualitas pengamanan pada pemberian kredit agar dapat memperkecil 

kemungkinan terjadinya kredit macet (gagal bayar). Untuk mengatasi hal tersebut maka 

dibutuhkan pengadaan pengendalian di bidang perkreditan melalui audit internal. 

Dibawah ini terdapat beberapa elemen Committee of Sponsoring Organizations of The 

Treadway Commission (COSO) yang menjadi ukuran dalam mengevaluasi sistem 

pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas 

pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. 

4.3.2.1 Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, 

kepedulian dan langkah-langkah manajemen dalam melaksanakan pengendalian 
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operasional Bank. Komponen-komponen lingkungan pengendalian yang harus dinilai 

meliputi antara lain: 

a. Struktur Organisasi 

 PT. BRI Kanca Otista telah memiliki struktur organisasi yang menunjukkan 

dengan jelas mengenai pembagian tugas dan wewenang masing-masing bagian. 

Perusahaan juga melakukan pengaturan organisasi secara tertulis dalam bentuk uraian 

tugas (job description) untuk setiap bagian. Sehingga pada pelaksanaan tugas terdapat 

pemisahan fungsi dan pada pelaksanaan pekerjaan dari awal hingga selesai semestinya 

hanya dilakukan oleh satu bagian tertentu. Dengan adanya pembagian tugas dan 

tanggung jawab yang jelas, maka bank akan dapat mengalokasikan sumber daya yang 

dimilikinya untuk pencapaian tujuan bank. Hanya saja pada cabang Otista ini, saat ini 

belum memiliki manajer pemasaran, namun hal ini dapat diatasi dengan pengambilalihan 

tugas dan fungsi manajer pemasaran yang digantikan oleh account officer senior ataupun  

supervisor administrasi kredit, walaupun memungkinkan timbulnya terjadi double job 

(bagan struktur organisasi terdapat di lampiran 1) 

b. Gaya kepemimpinan; 

Pimpinan PT. BRI Kanca Otista sangat komunikatif yaitu dengan memberikan 

masukan dan pertimbangan jika terdapat permohonan kredit yang baru ataupun jika 

terjadi permasalahan pada kredit yang lama. Manajemen tingkat atas bisa menjadi 

panutan atas kinerjanya, karena segala usaha yang dilakukannya adalah untuk dapat 

mewujudkan visi dan misi BRI, serta dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai. 
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c. Integritas dan nilai-nilai etika 

Bank akan mengalami kerugian jika terdapat pegawainya yang melakukan 

ketidakjujuran. Kerugian yang dialami oleh bank akibat ketidakjujuran pegawainya 

adalah berupa uang, waktu, barang ataupun prestise. Namun, hal tersebut dapat 

diminimalisir dengan pencegahan terjadinya ketidakjujuran dari pegawai dan pejabat 

bank,  dimana BRI memiliki perumusan pedoman dan pelaksanaan pemberian kredit 

yang telah ditetapkan oleh direktur utama berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. 

Sehingga pada BRI Kanca Otista tidak ada pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan 

pekerja/manajemen yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank baik material maupun 

imaterial. Selain itu dengan adanya standar etika kerja BRI yang terdiri dari cara 

menjaga hubungan baik antara pegawai, menjaga kerahasiaan bank, menjaga dan 

menggunakan harta dengan benar, menjaga keamanan kerja, melakukan pencatatan data 

perusahaan dan penyusunan laporan dengan baik dan benar, menghindari terjadinya 

konflik kepentingan pribadi, menghindari diri dari peyuapan dan tidak memanfaatkan 

posisi kepentingan pribadi. Sikap dan perilaku para pegawai BRI dapat terjaga dalam 

bekerja sehari-hari dan berinteraksi dengan mitra kerja, mitra usaha dan pihak-pihak 

lainnya. 

d. Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) 

SDM menginginkan para pegawai/manajemennya selalu berkeinginan untuk 

maju dan mengembangkan kemampuan dirinya. Hal ini juga akan berdampak bagi 

perusahaannya, jika bank memiliki SDM yang berkeinginan untuk maju, maka bank itu 

sendiri akan semakin baik kualitasnya. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian 

pegawainya, BRI membekali para pegawainya dengan berbagai kegiatan pelatihan dan 

pendidikan baik untuk petugas pelaksana maupun untuk pejabat atau pimpinan untuk 
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lebih dapat mengembangkan para stafnya. Jenis-jenis pendidikan tersebut diantaranya 

adalah pendidikan administrasi kredit, pendidikan analisis kredit, pendidikan bagi audit 

internal yaitu antara lain adalah pelatihan credit rate risk, analis agunan, first way out, 

kebutuhan kredit, spreadsheet, penanganan kredit bermasalah, monitoring loan and 

control, profil bisnis, know your customer, money laundering, product knowledge, 

analisis 5 C, pengantar perkreditan, dan pelatihan hukum perkreditan.  

Oleh karena itu, diharapkan setiap pegawai di BRI mampu untuk menghadapi 

tuntutan pekerjaan dan bertanggungjawab terhadap pekerjaannya. Selain itu Pimpinan 

BRI Kanca Otista berusaha untuk dapat mensejahterakan para karyawannya dengan 

adanya tunjangan hari raya dan bonus pada akhir tahun. Tunjangan dan bonus ini  

diberikan pada pegawai yang telah lama bekerja dan dapat memenuhi pencapaian target 

yang diinginkan. Hal ini digunakan sebagai alat untuk memacu motivasi para pegawai 

agar lebih berusaha lagi. Serta dilakukannya cuti bagi para pegawai secara berkala untuk 

menghindari kejenuhan bekerja bagi pegawai.  

4.3.2.2 Penilaian Risiko (Risk Assesment) 

Merupakan mekanisme untuk melakukan identifikasi, pengukuran, prioritisasi 

dan mitigasi risiko. Auditor bertugas untuk mengevaluasi efektiftas dan efisiensi risk 

assessment yang telah dilakukan oleh  auditee terhadap proses bisnisnya. 

Sejalan dengan fungsi Audit Intern dalam melakukan penilaian terhadap 

kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian intern, untuk mempermudah proses 

identifikasi dan evaluasi risiko & kontrol suatu proses bisnis dibutuhkan suatu alat yang 

diaktualisasikan dalam bentuk Risk and Control Matrix (RCM). RCM merupakan 

matriks yang berisikan risk issue dan control yang dihasilkan dari proses identifikasi key 
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risk dan key control dengan mempertimbangkan objektif proses bisnis. Jika RCM ini 

diaplikasikan dengan konsisten maka akan sangat kontributif bagi unit kerja audit dalam 

membantu proses risk & control assessment. Berikut ini beberapa manfaat dari RCM : 

1. Mengidentifikasi dan mendeteksi risiko yang berpotensi muncul untuk setiap 

proses bisnis yang akan mengganggu tercapainya tujuan dari proses bisnis 

tersebut. 

2. Mengevaluasi tingkat kecukupan desain kontrol untuk memitigasi risk issue atau 

penyimpangan dan kegagalan yang relevan dengan proses bisnis. 

3. Memetakan setiap risiko dan kontrol yang melekat pada setiap proses bisnis di 

unit kerja auditee. 

4.3.2.3 Kegiatan Pengendalian 

Kegiatan pengendalian adalah pembuatan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 

dan prosedur pengendalian untuk menjamin bahwa tindakan manajemen telah 

memperhatikan risiko untuk mencapai tujuan. Aktivitas pengendalian di BRI Kanca 

Otista telah diterapkan, hal ini dibuktikan dengan adanya proses audit internal pada 

kredit modal kerja pada khususnya. Proses ini diyakini dapat membantu meyakinkan 

bahwa tindakan yang diperlukan telah dilakukan dalam menghadapi risiko yang 

mempengaruhi pencapaian tujuan. Proses-proses tersebut antara lain yaitu : 

1. Pemisahan Tugas 

Struktur organisasi PT. BRI Kanca Otista dengan jelas menggambarkan adanya 

pemisahan fungsi-fungsi antara penguasaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pengawasan. 

Penjelasan tugas (job description) yang menunjukkan adanya tanggung jawab dan 

wewenang yang jelas dari setiap tugas juga telah disusun. Pembagian tugas dan 
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wewenang di bidang perkreditan di BRI yaitu pemisahan fungsi antara analisis dengan 

adiministrasi kredit dan legal. Hal ini sudah baik kecuali tidak adanya pemisahan fungsi 

antara analis dengan marketting kredit.  

2.  Fungsi dan penguasaan otorisasi 

Otorisasi dalam menentukan calon debitur dan analisis kredit dilakukan oleh 

account officer. Sedangkan otorisasi pelaksanaan pencairan kredit dilakukan oleh 

pemimpin cabang, supervisor administrasi kredit dan petugas administrasi kredit 

berdasarkan kewenangan memutus kredit yang telah ditentukan bank. Pemimpin cabang 

memiliki wewenang dan batasan untuk memutuskan permohonan kredit. Dimana batasan 

kredit tersebut adalah: 

  0 – Rp. 100.000.000 merupakan wewenang Kepala Unit 

 Rp. 100.000.000 – Rp. 500.000.000 merupakan wewenang Pimpinan Cabang 

Pembantu 

 Rp. 500.000.000 – Rp 2.000.000.000 merupakan wewenang Pimpinan Cabang 

 Rp. 2.000.000.000 – Rp. 20.000.000.000 merupakan wewenang Kantor Wilayah 

Komite Kredit Kantor Pusat 

 Rp. 20.000.000.000 – Rp. 40.000.000.000 merupakan wewenang Wakil Kepala 

Divisi 

 Rp. 40.000.000.000 – Rp. 50.000.000.000 merupakan wewenang Kepala Divisi 

 Rp. 50.000.000.000 – Rp. 100.000.000.000 merupakan wewenang Direksi 
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 Lebih dari Rp. 100.000.000.000 merupakan wewenang Komite Kredit BRI 

3. Number controls 

Pengendalian intern dapat dilaksanakan melalui sistem penomoran dokumen-

dokumen pada kegiatan perkreditan yang bertujuan untuk memudahkan pengecekan dan 

menghilangkan peluang tindakan manipulasi. Pelaksanaan pengawasan dilakukan 

melalui: 

a. Penomoran pada formulir kerja 

b. Penomoran rekening 

c. Nomor kode transaksi 

d. Nomor seri warkat (cek dan bilyet giro) 

Terhadap dokumen-dokumen kredit juga dilakukan dual custody yaitu sistem 

pengamanan penyimpanan barkas kredit, dimana penyimpanan pertama berisi barkas 

kredit asli dan penyimpanan kedua berisi barkas kredit copy. 

4.3.2.4 Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi  

Diperlukan sistem informasi dan komunikasi yang memungkinkan setiap orang 

menerima dan bertukar informasi dalam melaksanakan tugas masing-masing. Informasi 

diperlukan pada semua tingkatan organisasi untuk mengidentifikasi, menilai dan 

merespon risiko. Manajemen mengidentifikasi dan mengkomuni-kasikan informasi-

informasi penting dengan menggunakan kerangka yang memungkinkan setiap orang 

dalam organisasi memahami perannya. Komunikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah 

yang terjadi diseluruh organisasi baik vertikal maupun horizontal.  
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Sistem akuntansi ini dimulai dengan pencatatan kredit pada waktu pemberian 

kredit, penyetoran-penyetoran dan pembayaran bunga sampai pelunasan kredit. Pada PT. 

BRI Kanca Otista, sistem akuntansi telah dilaksanakan dengan baik, karena sistem ini 

dievaluasi secara berkala oleh Bank Indonesia. 

 Selain itu, dengan adanya informasi dan komunikasi dapat memberikan jaminan 

yang memadai antara lain: 

a. Kredit yang diberikan telah dicatat dengan sah, khususnya dalam proses 

pengikatan sesuai dengan akad kredit, pihak-pihak yang menandatangani surat 

pengikatan adalah pihak yang berwenang bertindak secara hukum dan dapat 

mengikat masing-masing pihak. 

b. Pencatatan yang berkenaan dengan kredit yang diselenggarakan dalam bentuk 

formulir, nota, dan file. Dicatat selengkap-lengkapnya yaitu dengan adanya file 

dokumentasi yang dinamakan file kredit 

4.3.2.4.1 Dokumentasi Kredit Modal Kerja 

Dokumentasi kredit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari paket kredit 

dan  merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjamin pengembalian kredit. 

Oleh karena itu dokumentasi kredit wajib dilaksanakan dengan baik, tertib dan lengkap. 

Dokumen kredit tersebut diperoleh selama proses kredit berlangsung dimulai dari 

permohonan/prakarsa kredit sampai dengan pelunasan kredit. Dokumen kredit tersebut 

harus mencakup/merekam semua tahapan pemberian kredit dan dokumen yang 

dipersyaratkan oleh pejabat pemutus untuk keamanan dalam pemberian kredit. 
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4.3.2.4.2 Pembagian Dokumen Kredit 

Berdasar kepentingannya dokumen kredit dibagi menjadi : 

a.  Dokumen pokok (dokumen primer) 

Dokumen primer yaitu dokumen-dokumen yang harus dikuasai oleh bank untuk 

dapat membuktikan kepemilikan asset secara yuridis serta dokumen analisis dan putusan 

kredit. Dokumen-dokumen ini disimpan dalam barkas I. Barkas I adalah barkas yang 

dipergunakan sebagai bukti asset kredit di Kanwil/Kanca/Kancapem. Barkas ini 

dipeliharakerjakan di Kanca oleh  administrasi kredit (untuk semua kredit prakarsa 

Kanca dan Kanwil) dan di Kancapem (untuk kredit prakarsa Kancapem) harus dijaga 

keutuhan dan keamanan serta penyimpanannya disusun di rak dalam khasanah. Untuk 

keseragaman dalam penyusunan barkas dan memudahkan  penggunaan barkas kredit, 

maka pola penyusunan barkas I di atur sebagai berikut : 

1. Sekat A berisi : daftar isi barkas, copy identitas diri debitur, copy identitas usaha 

2. Sekat B, berisi surat hutang dan addendumnya 

3. Sekat C, berisi surat kepemilikan agunan dan pengikatannya 

4. Sekat D, berisi paket kredit 

5. Sekat E, berisi surat-surat lainnya 

6. Dokumen pendukung (dokumen sekunder),  

Dokumen sekunder yaitu semua dokumen kredit diluar dokumen primer. 

Dokumen ini disimpan dalam barkas II. Barkas II ini dipeliharakerjakan oleh masing –

masing account officer di setiap BRI dan harus dijaga keutuhan dan keamanan serta 

penyimpanannya disusun di rak tersendiri. Barkas II dipergunakan untuk pembinaan 

nasabah dan kelancaran pelayanan kredit. Untuk keseragaman dalam penyusunan barkas 
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dan memudahkan  pengguna barkas kredit, maka pola penyusunan barkas II di atur 

sebagai berikut : 

1. Sekat A berisi : daftar isi, copy surat permohonan kredit, copy identitas debitur, 

copy identitas usaha debitur 

2. Sekat B berisi : copy surat hutang dan addendum 

3. Sekat C berisi : copy kepemilikan agunan, pengikatan agunan, copy polis asuransi 

dan copy pertanggungan asuransi lainnya. 

4. Sekat D berisi paket kredit : Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP), 

Memorandum Analisis Kredit (MAK), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), 

laporan penilaian agunan, laporan perusahaan penilai (appraisal company), 

konsultan pengawas, laporan analisis proyek, analisis teknik, studi kelayakan 

(feasibility study), copy putusan kredit, copy Instruksi Pencairan Kredit (IPK). 

5. Sekat E berisi pembinaan kredit yang terdiri dari : surat menyurat dengan debitur 

dan pihak ketiga; copy rekening koran dan copy bukti pembukaan rekening 

pinjaman. 

6. Sekat F, berisi dokumen yang berhubungan dengan penyelamatan/penyelesaian 

kredit bermasalah yang terdiri dari : memorandum analisis 

restrukturisasi/penyelesaian kredit bermasalah, berita acara penyerahan barkas 

pinjaman dari relationship management  ke credit risk management dan 

sebaliknya, putusan penyelamatan/penyelesaian kredit, surat penyerahan ke 

kejaksaan dan penjelasan singkat mengenai piutang/kredit macet yang diserahkan 

ke kejaksaan, daftar barang jaminan yang diserahkan pengurusannya ke kejaksaan; 

Surat pemberitahuan kepada debitur/penanggung hutang yang menyatakan bahwa 

pengurusan hutang telah diserahkan kepada kejaksaan, surat penerimaan 
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pengurusan piutang negara (SP3N), Tindasan surat-surat dari kejaksaan kepada 

debitur, copy dokumen yang berhubungan dengan penghapusbukuan kredit macet : 

Putusan penghapusbukuan kredit macet, surat alokasi penghapusbukuan kredit 

macet dan berita acara penghapusbukuan kredit macet. 

Untuk keamanan dan kepentingan BRI dari segi yuridis, pejabat kredit lini dan 

pejabat staf kredit harus memperhatikan dokumen primer maupun dokumen  sekunder. 

Setiap kejadian yang terjadi dicatat sesuai dengan tahun buku yang bersangkutan dan 

dicatat dengan segera. 

4.3.2.5 Pengawasan (Monitoring) 

Pengawasan merupakan proses serta action plan yang telah dibuat manajemen. 

Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa sistem pengawasan telah berjalan sesuai 

dengan harapan dan telah ter”up-date” dengan baik. Proses pemantauan dilakukan pada 

proses struktur pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan struktur 

pengendalian internal, khususnya bidang perkreditan pada PT. BRI Kanca Otista yang 

dilakukan secara harian dilaksanakan oleh pemrakarsa kredit, sedangkan pimpinan 

cabang dalam pemantauannya dilaksanakan pada saat-saat tertentu saja.  

Selain pimpinan cabang, dan pemrakarsa kredit, auditor juga melakukan 

pemantauan yang dilakukan tiga kali setahun yaitu dengan pengambilan beberapa sampel 

realisasi kredit yang terjadi pada tahun tersebut. Fokus utama pemantauan yang 

dilakukan oleh pemrakarsa kredit, pimpinan cabang dan auditor internal adalah pada 

aktivitas rekening debitur. Pemantauan kredit dilakukan baik sebelum atau setelah kredit 

diberikan. Hal ini untuk meningkatkan kolektibilitas debitur dan mencegah timbulnya 

kredit macet. Tindakan pengawasan bertujuan untuk mengamankan harta bank dan 

keuntungan bunga yang diperoleh dari pemberian kredit.  
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Pengawasan yang dilakukan PT. BRI Kanca Otista adalah penindaklanjutan 

terhadap kredit yang telah diberikan, misalnya angsuran bunga yang tidak dibayar tepat 

pada waktunya dan pokok utang yang sudah jatuh tempo juga tidak mampu untuk 

dibayar, maka pihak bank mengirimkan surat peringatan. Apabila masih belum dapat 

diselesaikan, maka petugas bank melakukan pemeriksaan ke tempat usaha debitur. 

Dengan harapan debitur dapat melunasi semua utangnya ataupun dapat ditindaklanjuti 

dengan melakukan pelelangan barang yang menjadi objek agunan. Serta dilakukannya 

 dual control yaitu pengecekan kembali atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh 

petugas sebelumnya untuk memeriksa pelaksanaan pemberian kredit telah dilakukan 

sesuai batas-batas wewenangnangnya, dan telah dicatat, dibukukan, serta 

diadministrasikan dengan prosedur yang benar. 

4.4 Memeriksa dan Menilai Kebijaksanaan Kredit 

5.4.1 Tujuan Audit Kepatuhan Prosedur Kredit 

Pada dasarnya tujuan audit kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit adalah 

untuk menganalisis serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan bank dalam 

proses pemberian kredit dalam upaya mengurangi risiko kredit macet dan kemungkinan 

terjadi kecurangan. Tujuan audit yang berorientasi pada peningkatan efektivitas dalam 

pelaksanaan prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut: 

1. Menilai operasional audit atas prosedur pemberian kredit pada bank tersebut dan 

untuk memastikan prosedur pemberian kredit dan administrasi kredit sudah 

dilaksanakan dengan baik dan benar. 

ANALISIS AUDIT..., FATTIA RAHMAWATI, Ak.-IBS, 2010



 

 

 

 

2. Menilai ketaatan terhadap prosedur pemberian kredit pada bank tersebut dalam 

pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan atau dipatuhinya kebijaksanaan dan 

peraturan yang telah ditetapkan. 

3. Mendeteksi adanya kelemahan dalam kegiatan pemberian kredit pada bank. 

4. Memberi rekomendasi atau saran untuk dapat melakukan perbaikan dan 

peningkatan performance, sehingga dapat mencari alternatif untuk memperbaiki 

kelemahan yang ada sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 

pemberian kredit. 

5.4.2 Proses Pelaksanaan Audit Kepatuhan 

Audit intern sebagai upaya lanjutan dalam pengawasan kredit, dilakukan terhadap 

semua aspek perkreditan untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah memenuhi 

prinsip  pemberian kredit yang sehat dan menguntungkan serta sesuai dengan Kebijakan 

Umum Perkreditan (KUP) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK). Pelaksanaan audit 

intern terhadap perkreditan dilakukan secara berkala oleh resident auditor yang 

pelaksanaannya mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 

a. Peraturan Pemerintah RI No. 3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan 

Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan 

Perusahaan Perseroan (Persero). 

b. Instruksi Presiden RI No. 15 tahun 1983 tanggal 14 Oktober 1983 tentang Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK). 

c. Surat Edaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 04/H/SE/III/1995 

tanggal 30 Maret 1995 perihal Standar Audit Pemerintah. 
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d. Surat Edaran BPKP No. 797/K/1985 tanggal 24 Desember 1985 tentang Norma  

Pemeriksaaan Satuan Pengawasan Intern BUMN / BUMD. 

Hasil pemeriksaaan yang dilakukan oleh jajaran internal audit, diberitahukan 

kepada unit kerja yang diperiksa dan tindakannya disampaikan kepada atasan langsung. 

Mengingat internal audit termasuk dalam keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan, 

maka internal audit merupakan bagian yang integral dalam pembuatan unsur 

pengawasan yang memadai dari setiap produk kredit dan prosedur pelayanannya. Setiap 

perbedaan pendapat tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh jajaran internal audit 

maupun pemeriksa ekstern (BI, BPK, dan Auditor Independen) akan dibahas dalam exit-

conference. Internal audit secara berkala maupun insidentil melaporkan hasil 

pemeriksaannya kepada Direktur Utama dan Badan Audit. 

5.4.2.1 Usulan dan Pengenalan 

Di BRI auditor melakukan pelaksanaan audit kredit modal kerja tiga kali dalam 

setahun yaitu setiap empat bulan sekali dengan pengambilan beberapa sampel realisasi 

kredit yang terjadi pada tahun tersebut. Hal ini bertujuan agar dapat meminimalkan 

risiko kredit yang akan terjadi di bank. 

5.4.2.2 Survei Pendahuluan 

Auditor memperoleh pandangan umum mengenai fungsional perusahaan dan 

operasinya berasal dari prosedur dan kebijakan. Auditor harus memahami prosedur yang 

menjadi acuan saat pelaksanaan audit. Pelaksanaan proses audit akan dilakukan dengan 

mengumpulkan informasi mengenai proses pemberian kredit dan pengendalian internal. 

Proses ini dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan informasi mengenai pengendalian internal dan proses pemberian 

kredit bank dengan mempelajari proses pemberian kredit yang termuat dalam 
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surat edaran, ketentuan-ketentuan, pedoman-pedoman yang telah dikeluarkan 

oleh Kantor Pusat PT. BRI (Persero) dan Bank Indonesia yaitu Kebijakan Umum 

Perkreditan (KUP) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK). 

b. Mempelajari pengendalian internal menurut audit intern PT. BRI (persero) 

c. Melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan prosedur pemberian 

kredit untuk melihat bagaimana pelaksanaan proses kredit serta koordinasi antara 

tugas dan wewenang masing-masing pihak terkait yaitu dengan account officer, 

administrasi kredit, dan resident auditor. 

5.4.2.3 Pengujian Detail 

Jenis audit yang dilakukan oleh resident auditor di BRI termasuk pada audit 

kepatuhan. Tujuan dilakukannya audit kepatuhan adalah untuk menganalisis efektivitas 

dan efisiensi penerapan prosedur pemberian kredit. Untuk dapat melakukan audit 

kepatuhan dengan baik diperlukan perencanaan audit.  Terkait dengan pelaksanaan audit 

kepatuhan, maka penulis merencanakan untuk melakukan pengujian ketaatan terhadap 

prosedur pemberian kredit dengan menganalisis dari sample nasabah di bank. Pengujian 

ketaatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan prosedur pemberian kredit 

sudah dilaksanakan, juga untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi prosedur 

pemberian kredit tersebut. Audit prosedur dilaksanakan sebagaimana yang terdapat pada 

formulir risk issue beserta control pengujiannya. Selain itu, terdapat kertas kerja 

(working paper) yaitu pendokumentasian dari seluruh pekerjaan audit mulai dari 

perencanaan audit sampai tersusunnya laporan akhir yang bertujuan sebagai media 

pengumpul, pengolahan dan penyimpanan bahan bukti audit dan temuan yang dapat 

mendukung laporan keuangan.  
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Profil nasabah yang menjadi sampel 

Terdapat 1 debitur atas nama PT. ABC, adapun data nasabah dan hasil on the spot dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

Alamat   : Jl. Cilincing Plaza, Kec  Cilincing Jakarta Utara 

Jenis Usaha  : Perdagangan Bahan Bakar Kapal Laut 

Bentuk Usaha  : Perseroan Terbatas 

Tujuan Penggunaan : Untuk modal kerja usaha perdagangan bahan bakar kapal laut   

Kolektibitas  : Lancar 

 Fasilitas Kredit  : Rekening Koran dengan bunga Tetap 

No. Rekening : 0340015004xxx  

Plafond : Rp1.500.000.000 

Realisasi kredit : Tanggal 10-03-2010, jangka waktu 12 bulan 

Baki debet   : Per tanggal 28 April 2010 sebesar Rp. 253.660.281 

4.4.2.4Pengembangan dan Penelaahan Temuan Audit 

Dilakukan pengujian pengendalian intern dengan tujuan mengetahui tingkat 

efektivitas operasional dan kepatuhan terhadap ketentuan dan kebijakan bank 

berdasarkan informasi yang diperoleh tentang pemberian kredit dan pengendalian intern 

yang digunakan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan risk issue dengan beberapa 

kontrol pengujiannya, kemudian dilakukan pengujian atas risk issue tersebut dengan 
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membandingkan keadaan yang sebenarnya (Pengujian Audit Kepatuhan lebih rinci dapat 

dilihat di Lampiran 4).  

Setelah itu, dilakukan evaluasi dan analisis berdasarkan hasil pengujian atas risk 

issue yang telah diperoleh. Dari analisis dan evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal 

yang berkaitan dengan prosedur kredit yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Ketentuan 

Terdapat prosedur yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kredit yang 

dibuat oleh kantor pusat, sehingga baik account officer, manajer pemasaran, pimpinan 

cabang, dan administrasi kredit dapat mempergunakannya dan menjadikannya sebagai 

salah satu acuan. Selain itu, BRI bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk 

mendapatkan informasi up to date tentang calon debitur untuk menilai dan menganalisis 

apakah calon debitur termasuk dalam black list (daftar hitam) dan memperoleh kredit 

dari bank-bank lain. Hal ini diperlukan untuk memeriksa kredibilitas usaha calon debitur 

dan mencegah terjadinya risiko pengembalian pinjaman di masa mendatang. Secara rutin, 

account officer menyerahkan laporan mengenai kredit yang baru terjadi, jatuh tempo, 

atau tunggakan kredit dengan tujuan untuk melakukan pengawasan atas kerja account 

officer.  

b. Analisis kredit 

Pada saat debitur mengajukan permohonan kredit, account officer melakukan 

kunjungan on the spot dan wawancara dengan calon debitur, kemudian mengumpulkan 

data pendukung untuk data pengolahan debitur dan. Input data ke dalam scoring sistem 

yaitu pre-screening dan credit risk rating dilakukan dengan prinsip kehati-hatian . 

Hasilnya digunakan sebagai acuan untuk pemberian rekomendasi atas permohonan dan 
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menyerahkan hasil rekomendasi permohonan kredit kepada supervisor dan diajukan 

kepada pemutus kredit. Hasil keputusan kredit kemudian diperiksa dan diserahkan 

berkas keputusan kredit beserta dokumen persyaratan kredit ke administrasi kredit. 

Account officer menyimpan dokumen kredit dan dokumen pendukungnya. Untuk 

penilaian scoring system digunakan 5C dimana character dengan wawancara debitur dan 

penilaian BI checking serta kewarganegaraan debitur, capital dengan elemen penilaian 

total plafon calon debitur, capacity dengan elemen penilaian kebutuhan modal kerja 

dibandingkan dengan modal kerja yang diberikan, condition dengan elemen penilaian 

hasil BI checking dan pemberian aktivitas rekening koran serta collateral dengan elemen 

penilaian agunan dan asuransi yang digunakan serta persetujuan suami istri (Analisis dan 

evaluasi kredit debitur PT. ABC lebih rinci dapat dilihat di Lampiran 2). 

Ringkasan fasilitas (prinsip character, collateral, dan condition of economy) 

1. Informasi calon debitur 

2. Tujuan permohonan 

3. Fasilitas yang direkomendasikan 

4. Jaminannya atas kredit yang diajukan 

5. Berdasarkan BI checking, dapat diketahui fasilitas kredit yang dimiliki calon 

debitur di bank lain. 

6. Susunan pemegang saham. 

Bank menetapkan batasan pemberian kredit maksimum sesuai dengan analisis 

kebutuhan, analisis kemampuan membayar, dan jaminan. Setelah analisis dan review 
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yang dilakukan, permohonan calon debitur akan diajukan ke pimpinan cabang dan 

pemberian keputusan dilandaskan atas ketentuan mengenai persetujuan kredit. Kredit 

hanya dapat diberikan jika telah disetujui oleh pimpinan cabang dan dibuatkan perjanjian 

kredit secara tertulis. Hal ini tentu saja sangat baik dalam pemenuhan dari prinsip 

ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya 

realisasi/pencairan kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena kurang 

dipenuhinya dokumentasi yang dipersyaratkan dalam putusan kredit secara lengkap, 

valid. 

Akad kredit akan ditandatangani setelah semua dokumen pendukung dilengkapi 

oleh debitur. Penandatanganan akte perjanjian kredit dihadiri oleh pimpinan cabang dan 

direksi dari pihak debitur, account officer, dan legalitas dari notaris.  

c. Jaminan 

PT. BRI melakukan verifikasi aspek legalitas dan aspek kelayakan serta inspeksi 

fisik terhadap agunan secara cermat disertai dengan pencairan informasi dan penilaian 

jaminan (taksasi) dilakukan oleh pihak account officer dan taksasur (jika  perlu). 

Sehingga agunan dapat diikat  untuk kepentingan BRI dan dapat dieksekusi. Hal ini 

merupakan langkah yang baik dalam mengurangi risiko kerugian akibat kesalahan 

analisis. Agunan akan kembali ditinjau apabila debitur mengajukan perpanjangan kredit. 

Setiap jaminan kredit ditutupi asuransinya dengan bankers clause yaitu bila terjadi resiko 

yang menyebabkan kerugian pada aset yang dijaminkan sehubungan dengan pinjaman, 

maka yang berhak menerima pertama kali pembayaran ganti rugi adalah pihak  Bank 

yang memberikan pinjaman,baru setelah ada sisa dari perhitungan pinjaman debitur, sisa 

itulah yang akan dibayarkan oleh asuransi kepada debitur. 
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d. Administrasi kredit dan dokumentasi kredit 

 Seluruh dokumen pendukung kredit diperiksa mengenai kelengkapan dan 

kecermatannya oleh fungsi yang bebas dari fungsi pemberian kredit yaitu administrasi 

kredit. Karena sesuai dengan tugasnya, bagian administrasi kredit hanya melakukan 

verifikasi dan rekonsiliasi kelengkapan dokumen-dokumen pendukung kredit yang selalu 

dilakukan sebelum kredit diberikan. Sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan 

dan mengurangi risiko terhadap kredit yang akan diberikan. Pencairan dana kredit 

dilakukan setelah pengikatan jaminan dan disetujui perjanjian kredit yang tertuang dalam 

instruksi pencairan kredit. Otorisasi instruksi pencairan kredit dilakukan oleh pimpinan 

cabang, petugas ADK (administrasi kredit) yang membuat memo dan petugas ADK yang 

memeriksa. Dilakukannya supervisi secara efektif untuk menjamin keamanan, 

kelengkapan dan ketertiban penyimpanan dokumen pokok / primer (Barkas I) dalam 

khasanah. 

 Dokumen-dokumen yang terkait dalam pemberian kredit dari berkas permohonan 

kredit sampai dengan berkas penutupan kredit seharusnya diarsipkan secara sistematis 

dengan baik dan di update secara berkala. Hal ini dilakukan karena dokumen tersebut 

merupakan bahan bukti audit yang diperlukan dalam proses audit. Dokumen kredit asli 

disimpan di bagian custody yang disimpan tersendiri yaitu secara teratur, sistematis dan 

rapih. Dokumen tersebut disimpan dalam lemari. Namun, masih terdapat kecerobohan 

dari administrasi kredit dalam pelaksanaan dokumentasi kredit sehingga masih terdapat 

ketidaklengkapan dokumen kredit dan kuranganya dilakukan supervisi secara efektif 

untuk menjamin keamanan, kelengkapan dan ketertiban penyimpanan dokumen kredit 
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Barkas II oleh account officer. Namun, kenyataannya administrasi kredit dan account 

officer kurang hati-hati dalam melengkapi dokumen kredit tersebut.  

e. Asuransi dan Pemantauan 

 Pembinaan dan monitoring kredit dilakukan secara tertib sehingga pemburukan 

kredit bisa diantisipasi/dideteksi lebih dini. Bank melakukan pemantauan secara periodik 

terhadap mutasi rekening dan aktivitas usaha debitur untuk melihat perkembangan 

usahanya apakah dana pembiayaan yang diberikan telah digunakan sesuai dengan tujuan 

dan melakukan kunjungan usaha. Hal ini dilakukan agar bank dapat menghindari risiko 

yang mungkin terjadi. Bank juga secara periodik mengadakan penilaian dan mengkaji 

ulang atas kolektibilitas para debitur, hal ini sangat penting sebagai masukan untuk 

proses pemberian atau perpanjangan kredit selanjutnya, yang dapat dijadikan sejarah 

nasabah. Selain itu  dilakukan kunjungan untuk memantau keadaan usaha debitur. Atas 

kunjungan yang dilakukan account officer membuat laporan kunjungan. Pemantauan 

dilakukan dengan melihat rekening koran debitur, rekap penjualan debitur, daftar piutang, 

dan daftar persediaan tiap bulan, serta laporan keuangan nasabah. Setiap rekening 

debitur dipantau oleh  account officer yang terkait. Untuk proses pembayaran bunga per 

bulan, dilakukan secara otomatis dengan mendebet rekening debitur. Apabila rekening 

debitur tidak mencukupi untuk melakukan pendebetan, maka pada saat mencetak daftar 

tunggakan, nama debitur akan muncul. Peringatan jatuh tempo dilakukan oleh account 

officer terkait dengan memberitahukan secara lisan melalui telepon ke debitur.  

4.4.2.5 Laporan Audit. 

Setelah melaksanakan audit kepatuhan akan diperoleh temuan audit yang 

berkaitan dengan prosedur pemberian kredit modal kerja. Temuan audit akan membantu 
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dalam melakukan analisis pada pelaksanaan kebijakan manajemen terkait dengan 

prosedur pemberian kredit komersial, dapat memberikan saran sebagai bahan 

pertimbangan bagi bank untuk memperbaiki kinerja pada prosedur pemberian kredit 

yang dimilikinya.  

Setelah melakukan analisis dan mendapatkan temuan-temuan dari hasil audit dan 

mendiskusikannya dengan bagian perkreditan di kantor cabang, maka selanjutnya auditor 

membuat laporan hasil auditnya yang memuat laporan kegiatan audit, temuan-temuan 

yang didapat dari hasil audit, kesimpulan, serta pendapat atau saran-saran yang dapat 

diajukan guna menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan kredit. 

Auditor mengemukakan hasil auditnya secara ringkas, jelas dan lengkap sesuai 

dengan aturan-aturan yang menjadi standar pelaporan. Rekomendasi yang dikemukan 

dalam laporan hasil audit harus berdasarkan pada temuan-temuan yang didukung dengan 

bukti-bukti yang obyektif dan membangun, sehingga dapat meyakinkan bagi pihak 

penerima laporan hasil audit dan dapat menerima rekomendasi yang diajukan. 

Pada nasabah PT. ABC terdapat hasil on the spot tanggal 5 Mei 2010 bersama dengan 

account officer dapat disimpulkan beberapa hal: 

1. PT. ABC didirikan di Jakarta tanggal 3 Januari 2008. Perusahaan ini menjual 

bahan bakar ditengah laut. 

2. Karyawan PT. ABC berjumlah 15 orang yang terdiri daru 3 orang petugas 

administrasi kantor dan 12 orang awak kapal. 

3. Total rata rata penjualan perbulan berkisar Rp1,5 sampai Rp 2 Milyar 

4. PT. ABC mengagunkan rumah a.n Tn. ABC di Jl.Cilincing Kalibaru Kec. 

Cilincing Jakarta Utara   
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Temuan Audit 

1.  Saat dilakukannya pengujian barkas, terdapat suatu temuan yaitu dengan Ijin 

perusahaan (terdapat di TDP no. 09.1.1.51.xxx) yang diberikan untuk kegiatan 

perdagangan besar hasil perikanan, sementara kredit diajukan untuk usaha bahan bakar 

kapal laut. Dan juga tidak terdapatnya salinan SPH (Surat Perjanjian Hutang) di barkas II 

(daftar barkas II yang tersedia lebih rinci dapat dilihat di lampiran 3) 

a.  Kriteria 

Pedoman pelaksanaan kredit bisnis ritel PT. Bank Rakyat Indonesia, antara lain 

menetapkan : 

1. Dokumentasi Kredit menetapkan dokumentasi kredit menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari paket kredit dan merupakan salah satu aspek penting 

yang dapat menjamin pengembalian kredit. Oleh karena itu dokumentasi 

kredit wajib dilaksanakan dengan baik, tertib dan lengkap. Barkas II 

dipeliharakerjakan oleh  officer kantor wilayah (untuk kredit prakarsa kantor 

wilayah), account officer Kantor Cabang Khusus (KCK) yaitu untuk kredit 

prakarsa KCK, account officer di kantor cabang untuk kredit prakarsa kantor 

cabang dan account officer di Kantor Cabang Pembantu (Kancapem) untuk 

kredit prakarsa Kancapem, harus dijaga keutuhan dan keamanan serta 

penyimpanannya disusun di rak tersendiri. 

2. Tentang pembagian dokumen kredit menetapkan tentang dokumen 

primer  yang harus dikuasai oleh bank untuk dapat membuktikan 

kepemilikan asset secara yuridis serta dokumen analisis dan putusan kredit, 
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dokumen dari debitur yang harus dilengkapi diantaranya  adalah 

identitas  debitur dan usaha debitur. 

b.  Penyebab-penyebab yang dapat menimbulkan hal ini terjadi adalah dikarenakan : 

1. Account officer tidak melakukan pengelolaan barkas II dengan baik. 

2. Account Officer kurang hati- hati dalam melihat ijin yang diberikan pada 

debitur. Account officer, beranggapan ijin usaha akan mudah diurus. 

c. Dampak yang ditimbulkan : 

1. Ketidaklengkapan barkas II akan berdampak kesulitan account officer untuk 

melakukan pembinaan dan menjamin kelancaran pelayanan kredit.  

2. Kurang hati-hatinya account officer memperhatikan ijin usaha debitur akan 

berdampak usaha yang dijalankan sekarang merupakan usaha ilegal dan bisa 

sewaktu waktu ditutup sehingga nanti akan mempengaruhi kelancaran dalam 

pembayaran pinjaman dan berpotensi merugikan bagi BRI apabila usaha 

debitur mendapatkan sanksi oleh pihak yang berwenang. 

d. Rekomendasi : 

1. Account officer bekerjasama dengan administrasi kredit segera melengkapi 

kekurangan barkas II dengan mencopy SPH yang ada dibarkas I. 

2. Account officer segera menghubungi pihak debitur untuk dapat mengurus 

TDP baru sesuai dengan usaha yang saat ini sedang dilakukan. 

2. Dari hasil audit terhadap proses pengisian parameter data statis di kantor cabang 

BRI Otista, terdapat kelemahan pengisian biaya provisi dan bunga yang terdapat 

didata statis tidak seusai dengan putusan kredit, instruksi pencairan kredit dan 
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SPH. PT. ABC dengan no. rek 0340015004xxx dan memiliki baki debet sebesar 

Rp. 153.519.281, terdapat kesalahan dalam pengisian biaya provisi di putusan 

kredit sebesar 1% seharusnya dibebani sebesar 1,25%   

a. Kriteria 

Buku Pedoman Operasional mengenai Pembukaan Rekening Pinjaman mengatur 

sebagai berikut: 

Pembukaan rekening pinjaman dapat dilakukan setelah adanya putusan kredit 

dari pejabat pemutus kredit baik putusan secara tertulis pada formulir putusan 

kredit maupun putusan pada sistem. Sebelum dilakukan pembukaan rekening 

pinjaman oleh petugas administrasi kredit, jajaran administrasi kredit mempunyai 

kewajiban untuk memeriksa ulang kebenaran dan kelengkapan data fasilitas 

pinjaman yang sudah diinput oleh pejabat kredit lini. Apabila pada data 

ditemukan perbedaan data atau data kurang lengkap dengan dokumen yang ada, 

maka adminstrasi kredit sesegera mungkin atau pada saat itu juga menyampaikan 

hal tersebut kepada pejabat kredit lini dan meminta pejabat kredit lini untuk 

memperbaharui data yang berbeda tersebut. Sekiranya seluruh data yang ada pada 

sistem telah sama dengan dokumen pinjaman yang diterima maka administrasi 

agar melengkapi data fasilitas pinjaman dengan mengisi tanggal offering letter 

dan tanggal persetujuan nasabah melalui fungsi update facility. 

Setelah semua data statis pinjaman diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan 

dokumen yang ada maka proses pembukaan rekening pinjaman dapat dimulai 

oleh petugas administrasi kredit dengan tetap berpedoman pada data pinjaman 

yang tertera dalam putusan kredit. 
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b. Penyebab-penyebab yang dapat menimbulkan hal ini terjadi adalah dikarenakan : 

1. Petugas administrasi kredit kurang teliti dalam melaksanakan dan mengkaji 

ulang keakuratan entry data statis pinjaman  secara cepat, akurat dan benar, 

meliputi keseragaman pengisian data statis dengan instruksi pencairan kredit 

dan putusan kredit. 

2. Pengisian data statis oleh petugas administrasi kredit terhadap kesuaian 

dengan putusan kredit masih belum  efektif  

c. Dampak yang ditimbulkan adalah data statis menjadi kurang informatif, sehingga 

dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. 

d. Rekomendasi : 

a. Petugas administrasi kredit agar segera memperbaiki data pembebanannya 

sesuai ketentuan yakni 1,25%  

b. Account officer memberitahukan kepada nasabah mengenai adanya 

kesalahan besarnya profisi tersebut. 

Penulis tidak dapat menyajikan bentuk standar pelaporan audit, dikarenakan laporan 

audit merupakan dokumen rahasia bagi pihak intern PT. BRI (Persero) Kanca Otista.  

4.4.2.6 Tindak Lanjut Setelah Audit 

Tindak lanjut dilakukan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan 

dalam laporan audit ditanggapi oleh Pimpinan Cabang. Terkait dengan rekomendasi 

yang diberikan  untuk temuan 1, Pimpinan Cabang menyetujuinya dan account officer 

akan segera melengkapi dokumen barkas II dengan segera mengcopy SPH dari barkas 1. 

Account officer juga akan memberitahukan kepada PT. ABC untuk mengganti TDP yang 

dimilikinya dengan TDP yang baru yang sesuai dengan tujuan pembiayaannya di surat  

permohonan kredit yaitu usaha perdagangan bahan bakar kapal laut  .   
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 Terkait dengan rekomendasi yang diberikan pada temuan 2, pimpinan cabang 

juga menyetujuinya dan administrasi kredit akan segera mengganti kesalahan dalam 

peng-inputan data statis yaitu biaya provisi menjadi 1,25%.  

 Target waktu pelaksanaan rekomendasi audit tersebut akan dilaksanakan oleh 

account officer dan administrasi kredit dan akan terealisasi paling cepat selama satu 

bulan dan jangka waktu paling lama adalah selama tiga bulan dan rata-rata rekomendasi 

tersebut terealisasi adalah selama dua bulan. Namun, jika selama tiga bulan rekomendasi 

tersebut belum mampu untuk direalisasikan, maka auditor akan terus mengingatkan agar 

rekomendasi tersebut segera rampung, sehingga kemungkinan risiko kerugian yang akan 

dihadapi oleh bank dapat diminimalisasi. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

1. Pengendalian internal di PT. BRI (Persero) Kanca Otista, sudah sesuai dengan 

komponen COSO (Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway 

Commission) sebagai ukuran dalam pelaksanaan pengendalian internal yang 

digunakannya.  

2. Prosedur dan kebijakan pelaksanaan pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh 

PT. BRI (Persero) yaitu Kebijakan Umum Perkreditan dan Pedoman Pelaksanaan 

Kredit, sudah dapat mendukung pengendalian internal. 

3. Temuan hasil audit dan tindak lanjut audit 

a. Atas dasar audit salah satu nasabah BRI yaitu PT. ABC, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat kekurangan pada tahap pendokumentasian kredit yang  

disebabkan oleh kurang hati-hatinya account officer dan adiministrasi kredit 

dalam pengelolaan dokumentasi kredit, sehingga dapat mengakibatkan risiko 

kerugian bagi bank.   

b. Pimpinan cabang menanggapi laporan audit yang disampaikan oleh auditor 

dengan menyetujui rekomendasi yang diberikan dan segera memperbaiki 

kekurangannya, yaitu account officer akan melengkapi dokumen yang 

kurang dan akan memberitahukan debitur untuk segera mengganti Tanda 

Daftar Perusahaan yang baru, sedangkan administrasi kredit akan segera 

membetulkan kesalahan pada data provisi. Rekomendasi tersebut akan 

terealisasi dalam jangka waktu satu bulan dan paling lama selama tiga    
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bulan, sedangkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikannya 

adalah dua bulan. 

5.2 SARAN 

1. Sebaiknya sanksi diberikan kepada account officer ataupun administrasi kredit , 

jika pelaksanaan realisasi rekomendasi yang diberikan oleh auditor diselesaikan 

lebih dari tiga bulan. Hal ini dilakukan agar lebih disiplin, sehingga risiko 

kerugian yang akan diterima bank dapat diminimalisasi. 

2. Memberikan rekomendasi agar dapat mempermudah dalam penyelesaian 

kelemahan-kelemahan yang ada, yaitu:  

Rekomendasi kasus ke-1: 

a. Account officer bekerjasama dengan administrasi kredit segera melengkapi 

kekurangan barkas II dengan mencopy SPH yang ada dibarkas I. 

b. Account officer segera menghubungi pihak debitur untuk dapat mengurus 

TDP baru sesuai dengan usaha yang saat ini sedang dilakukan 

Rekomendasi kasus ke-2: 

a. Petugas administrasi kredit agar segera memperbaiki data pembebanannya 

sesuai ketentuan yakni 1,25%  

b. Account officer memberitahukan kepada nasabah mengenai adanya 

kesalahan besarnya provisi tersebut, sekaligus melakukan pendebetan 

rekening sesuai perjanjian kredit. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat meneliti audit internal pada kredit 

dari jenis kredit produktif lainnya yaitu kredit investasi, sehingga dapat melihat 
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secara keseluruhan pengendalian internal kredit produktif  yang ada di PT. BRI 

Kanca Otista. 
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Lampiran I Struktur Organisasi PT. B RI (Persero) Kanca Otista 

Sebagai suatu bank umum, PT. BRI (Persero) Kanca Otista memerlukan suatu 

perlengkapan yang merupakan wadah dan sarana untuk mencapai tujuannya. Untuk itu 

diperlukan adanya pembagian tugas, tanggung jawab, serta wewenang yang jelas. Hal 

ini dilakukan agar tidak terjadi kegiatan pengelolaan terpusat pada satu orang. 

Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat diuraikan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing bagian kredit sebagai berikut: 

2. Pemimpin Cabang (Pinca) 

 Tugas dan tanggung jawab Pinca terdiri dari : 

a. Memastikan agar Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) dan Pedoman 

Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Ritel dipatuhi secara benar dan konsisten guna 

memperoleh keuntungan yang optimal dengan risiko yang dapat diterima, serta 

menciptakan pelayanan yang prima. 

b. Memutus kredit sesuai dengan kewenangannya. 

c. Memprakarsai kredit dan fasilitas uncommitted line prakarsa kantor cabang sesuai 

dengan kewenangannya. 

d. Bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan atas terpenuhinya hal-hal 

yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam rangka 

pemberian uncommitted line prakarsa kantor cabang serta melakukan review dan 

evaluasi atas PKS dimaksud. 

e. Mengidentifikasi potensi ekonomi di unit kerjanya, sehingga dapat dijadikan 

informasi dalam pengusulan Pasar Sasaran (PS). 

f. Menetapkan dan mengevaluasi Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) kantor 

cabang. 
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g. Mengadakan/melakukan negosiasi dengan debitur guna meningkatkan 

keuntungan kantor cabang yang optimal. 

h. Melakukan pembinaan kredit yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari kredit 

dicairkan sampai dengan kredit dilunasi. 

i. Membantu pembinaan kredit-kredit putusan kantor wilayah dan kantor pusat 

(sebagai booking branch). 

j. Melaksanakan fungsi restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah bila 

ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah sesuai ketentuan yang berlaku. 

k. Mengevaluasi Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) Pejabat Kredit Lini (PKL) di 

bawahnya. 

3. Manajer Pemasaran (MP) 

Tugas dan tanggung jawab Manajer Pemasaran terdiri dari : 

a. Memastikan agar Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) dan Pedoman 

Pelaksanaan Kredit (PPK) bisnis ritel dipatuhi secara benar dan konsisten guna 

memperoleh keuntungan yang optimal dengan risiko yang dapat diterima, serta 

menciptakan pelayanan yang prima. 

b. Memutus kredit sesuai dengan kewenangannya. 

c. Memprakarsai kredit dan fasilitas uncommitted line prakarsa kantor cabang 

sesuai dengan kewenangannya. 

d. Bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan atas terpenuhinya hal-hal 

yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam rangka 

pemberian uncommitted line prakarsa kantor cabang serta melakukan review dan 

evaluasi atas PKS dimaksud. 
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e. Mengidentifikasi potensi ekonomi di unit kerjanya, sehingga dapat dijadikan 

informasi dalam pengusulan Pasar Sasaran (PS). 

f. Menyusun dan mengusulkan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) kantor cabang. 

g. Melakukan pembinaan kredit yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari kredit 

dicairkan sampai dengan kredit dilunasi. 

h. Membantu pembinaan kredit-kredit putusan kantor wilayah dan kantor pusat 

(sebagai booking branch). 

i. Melaksanakan fungsi restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah bila 

ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah sesuai ketentuan yang berlaku. 

4. Account Officer di Kanca 

Tugas dan tanggung jawab AO Kanca terdiri dari : 

a. Memastikan agar Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) dan Pedoman 

Pelaksanaan Kredit (PPK) dipatuhi secara benar dan konsisten guna memperoleh 

keuntungan yang optimal dengan risiko yang dapat diterima, serta menciptakan 

pelayanan yang prima. 

b. Memprakarsai kredit dan atau fasilitas uncommitted line prakarsa kantor cabang 

sesuai dengan kewenangannya : 

1. Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan kredit. 

2. Menginventarisasi data dan informasi yang diperlukan untuk dimintakan 

kepada debitur. 

3. Melakukan pemeriksaan ke lapangan (lokasi usaha dan atau tempat 

tinggal/domisili debitur) dan wajib memberikan informasi yang selengkap-

lengkapnya yang dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN). 
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4. Melakukan pengecekan informasi debitur ke Bank Indonesia dan melakukan 

pencarian informasi yang terkait dengan usaha debitur melalui berbagai 

sumber. 

5. Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan dan 

menuangkannya dalam formulir hasil penilaian jaminan, dan atau 

bertanggung jawab atas hasil penilaian jaminan yang dilakukan oleh penilai 

independen yang ditunjuk. 

6. Memberikan informasi tentang kondisi riil keuangan debitur / calon debitur 

sesuai hasil pemeriksaan ke lapangan dan memeriksa kembali kewajaran  

laporan keuangan debitur / calon debitur (baik audited maupun non audited). 

c. Harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam 

permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya, serta bertanggung jawab 

atas kebenaran dan pengkinian data entry dalam Loan Approval System (LAS). 

d. Melakukan hubungan dengan debitur dalam rangka pemenuhan data yang 

dibutuhkan oleh jajaran analisis risiko kredit atau credit risk management  (untuk 

kredit warna “abu-abu” dan atau kredit  menengah prakarsa kantor cabang). 

e. Memantau kualitas portofolio kredit yang menjadi tanggung jawabnya dan 

membuat usulan perubahan putusan kualitas aktiva baik membaik maupun 

memburuk. 

f. Melakukan pembinaan dan pengawasan debitur baik secara on site maupun off 

site serta melakukan review kredit secara berkala dan pada saat terjadi gejala-

gejala perubahan kondisi usaha debitur yang berpotensi mempengaruhi 

kelancaran pengembalian kredit. 
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g. Harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam 

permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya, serta bertanggung jawab 

atas kebenaran data entry dalam Loan Approval System (LAS). 

h. Memutus kredit konsumtif sesuai dengan kewenangannya. 

i. Bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan atas terpenuhinya hal-hal 

yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam rangka  

pemberian uncommitted line prakarsa kantor cabang serta melakukan review dan  

evaluasi atas PKS dimaksud. 

j. Mengidentifikasi potensi ekonomi di unit kerjanya, sehingga dapat dijadikan 

informasi dalam pengusulan Pasar Sasaran (PS). 

k. Menyusun dan mengusulkan Rencana Pemasaran Tahunan kantor cabang. 

l. Melakukan pembinaan kredit yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari kredit 

dicairkan sampai dengan kredit dilunasi. 

m. Membantu pembinaan kredit-kredit putusan kantor wilayah dan kantor pusat 

(sebagai booking branch). 

n. Melaksanakan fungsi restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah bila 

ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah sesuai ketentuan yang berlaku. 

5.  Petugas Administrasi Kredit (ADK) Kantor Cabang 

Tugas dan tanggung jawab jajaran administrasi kredit kantor cabang adalah sebagai 

berikut : 

a. Mengelola proses dan prosedur administrasi kredit di kantor cabang. 

b. Memastikan bahwa ketaatan terhadap Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) dan 

Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) untuk setiap permohonan kredit telah 
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dilaksanakan dengan memberikan pendapat / opini bahwa pemberian kredit telah 

sesuai dengan KUP dan PPK serta kriteria yang ditetapkan telah dipenuhi. 

c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Putusan Kredit (PTK) terutama 

mengenai pemenuhan persyaratan kredit dan dokumentasi kredit. 

d. Menginformasikan kredit-kredit yang akan jatuh tempo tiga bulan yang akan 

datang kepada pejabat pemrakarsa kredit. 

e. Memastikan bahwa pengelolaan berkas / kredit telah dilaksanakan sesuai 

ketentuan dan sisdur yang berlaku. 

f. Memastikan bahwa asuransi kredit, asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang 

berkaitan dengan kredit telah dikelola / diadminstrasikan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

g. Mengadministrasikan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) oleh Pejabat 

Kredit Lini (PKL) di kantor cabang. 

h. Memastikan bahwa aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan 

dan memberikan perlindungan yang memadai bagi BRI. 

i. Menginformasikan kepada Pejabat Kredit Lini (PKL) tentang dokumen-dokumen 

yang telah jatuh tempo. 

j. Menginformasikan kepada Pejabat Kredit Lini (PKL) dokumen yang harus 

dipenuhi atas Putusan penundaaan Dokumen (PPND). 

k. Memastikan bahwa offering letter telah dibuat sesuai dengan Putusan Kredit 

(PTK). 

l. Memastikan bahwa Instruksi Pencairan Kredit (IPK) telah dibuat sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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m. Menerbitkan Instruksi Pencairan Kredit (IPK) setelah semua persyaratan kredit 

terpenuhi. 

n. Menerima dan menyimpan bukti asli kepemilikan agunan dari nasabah sesuai 

dengan yang dipersyaratkan. 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BRI (Persero) Kanca Otista 

 

Keterangan : 

KCP  : Kantor Cabang Pembantu 

AO  : Accout Officer 
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Ass Manajer : Assisten Manajer 

Spv  : Supervisor 

ADM DJS  : Administrasi Dana dan Jasa 

ADK  : Administrasi Kredit 
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Lampiran II Analisis dan Evaluasi Kredit Debitur PT. ABC  

1. Analisis Watak (Character) 

Karakter pengurus perusahaan adalah baik, begitu pula dengan komisaris 

perusahaan, hal ini dapat dilihat dari aspek berikut ini: 

a. Reputasi debitur terhadap mitra bisnis 

- Selama ini dikenal baik oleh kalangan masyarakat sekitar, rekanan usaha, 

maupun bank. 

- Tidak pernah menerbitkan cek atau bilyet giro kosong, sehingga tidak 

pernah masuk dalam daftar hitam BI. 

- Sangat cooperative dalam memberikan informasi dan selalu menepati 

janji yang dibuat oleh bank, cukup cepat dan lengkap memberikan 

dokumen yang dibutuhkan oleh bank 

- Sudah menjalin hubungan baik dengan para kliennya sejak tahun 2008 

dan tidak diperoleh adanya informasi negatif baik dari usaha maupun 

kliennya. 

b. Informasi lain yang mendukung karakter debitur 

- Prestasi kerja yang telah dijalankan cukup banyak dan tidak pernah 

bermasalah 

- Telah dilakukan trade checking terhadap pembeli dan pemasok yang 

menyebutkan bahwa karakter debitur memang baik. 

2. Analisis Kemampuan (Capacity) 

a. Aspek Manajemen 

- Manajemen PT. ABC dapat dikatakan baik, hali dilihat dari kebijakan 

pengurus untuk melakukan efisiensi dengan hanya mempekerjakan 15 
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pegawai yaitu 3 pegawai bertugas di kantor sebagai staff administrasi dan 

12 pegawai bertugas sebagai awak kapal. Direktur utama bertugas aktif 

dalam mencari pembeli, sedangkan direktur bertugas mengontrol arus 

keluar masuk persediaan bahan bakar. Pengurus PT. ABC selalu  

mengontrol setiap pekerjaan yang sedang dikerjakan, sehingga pekerjaan 

yang menghasilkan kualitas yang tidak baik, dapat diatasi dengan cepat. 

- Dalam mengambil keputusan, didiskusikan dengan pengurus lainnya. Hal 

ini dilakukan untuk menghindari pengambilan keputusan yang salah. 

Risiko manajemen : risiko yang timbul dalam perusahaan diatasi dengan 

pembagian tugas kerja yang jelas dan sistematis sehingga PT. ABC dapat 

membina para pembelinya. 

b. Aspek Produksi 

Jenis usaha yang dijalankan adalah perdagangan bahan bakar kapal laut. PT. 

ABC menyewa sebuah kapal yang dilengkapi dengan dua buah mesin 

penggerak yang memungkinkan kapal untuk menghampiri kapal yang akan 

diisi bahan bakarnya. PT. ABC mendapatkan pasokan dari Pertamina, Petro 

Energy, Petronas dan Medco. Kapal dan persediaan bahan bakar yang akan 

dijual telah diasuransikan. 

Risiko produksi : risiko berusaha diatasi debitur dengan tetap membeli 

persediaan dari Pertamina walaupun harganya lebih mahal dibandingkan 

pemasok lain. Hal ini tetap dilakukan agar apabila terjadi masalah dengan 

pemasok asing, maka PT. ABC tetap mendapatkan pasokan dari Pertamina.  
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c. Aspek Pemasaran 

Yang dilayani oleh PT. ABC adalah kapal-kapal perusahaan pelayaran dan 

perusahaan kargo. Strategi pemasaran diilakukan dengan pendekatan kepada 

kapten kapal karena kapten kapal lah yang memutuskan untuk mengisi bahan 

bakar. Hal-hal yang dilakukan adalah memberikan suvenir dan perbekalan 

yang dibutuhkan oleh awak kapal. 

Risiko pemasaran : risiko terjadi apabila cuaca buruk sehingga kapal laut 

dilarang berlayar. 

d. Aspek Personalia 

Jumlah pegawai tetap sebanyak 15 orang, dimana 3 orang sebagai petugas 

administrasi di kantor dan 12 orang sebagai awak kapal. Selain pegawai, 

pengurus juga menjalankan dan mengembangkan bisnis ini. 

Risiko personalia : risiko dapat muncul apabila PT. ABC kehilangan tenaga 

ahli, terutama awak kapal. 

e. Aspek Finansial 

Analisis didasarkan pada laporan keuangan periode Desember 2009, 

unaudited. 
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Angka laporan keuangan disajikan dalam ribuan rupiah (RP.000)  

Keterangan 31/12/2008 31/12/2009 % Proyeksi % 
Angka-anka 
kunci       

Triwulan 
I   

Penjualan Bersih 22.895.690 27.185.980 18,73% 8.495.619 25,00% 
Keuntungan Ops 314.246 425.478 170,79% 257.103 141,71% 
Pendapatan 
Bersih 203.268 312.225 53,60% 123.651 58,41% 
Total Asset 8.090.998 8.298.343 2,56% 9.304.226 12,12% 
Modal Kerja 3.051.336 3.250.829 6,54% 3.415.475 5,06% 
Piutang 2.566.566 2.287.929 -10,86% 2.859.911 25,00% 
Persediaan 1.310.000 1.676.800 28,00% 2.096.000 25,00% 
Hutang Lancar 887.730 782.850 -11,81% 168.024 -78,54% 
Ratio-ratio (%)           
B.langs/Penj.Bers 89,00% 89,00% - 89,00% - 
B.tak langs/Penj 10,13% 9,87% - 9,21% - 
Current Ratio 443,72% 515,26% - 305,12% - 
Quick Ratio 296,16% 301,06% - 179,24% - 
Debt Equity 
Ratio 12,32% 10,42% - 21,80% - 
Profit Margin 0,89% 1,15% - 1,46% - 
Days Payable 16 12 - 2 - 
Days Receivable 40 30 - 30 - 
Days Inventory 23 25   25   

Sumber: laporan keuangan perusahaan yang diolah penulis 

Ulasan 

1. Penjualan 

Penjualan tahun 2009 naik sebesar 18,73% dari tahun 2008. Pada proyeksi 

(triwulan I) diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 25%. Hal ini 

didasari oleh estimasi pendapatan yang akan diperoleh oleh perusahaan. 

Perusahaan kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya, karena untuk 
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mengambil persediaan harus dibayar tunai, sedangkan pembayaran dari pembeli 

berupa piutang, sehingga perusahaan sering menggunakan dana pihak ketiga 

untuk mengembangkannya. Dengan adanya fasilitas kredit dari bank perusahaan 

akan dapat meningkatkan penjualannya dan mengurangi pinjaman dana pihak 

ketiga. 

1. Laba Bersih 

Laba bersih tahun 2009 naik sebesar 53,60% dari tahun 2008. 

Diproyeksikan laba bersih akan meningkat pada triwulan pertama sebesar 

58,41%, karena terdapat kenaikan omzet penjualan. Selain itu, biaya yang 

didominasi biaya tetap seperti sewa kapal dan gaji pegawai, maka 

kenaikan penjualan lebih besar dibandingkan dengan kenaikan biayanya. 

2. Total Asset 

Total asset tahun 2009 naik sebesar 2,56% dari tahun 2008. Jika 

mendapatkan fasilitas kredit dari bank, diproyeksikan total asset akan naik 

sebesar 12,12% dibanding periode maret 2009. 

3. Current Ratio 

Current ratio tahun 2009 meningkat dari tahun 2008 dan masih dinilai 

likuid karena aktiva lancar masih dapat menutupi hutang lancar. Dengan 

adanya fasilitas kredit bank, current ratio akan menurun menjadi 305,12% 

namun masih diatas persyaratan bank yaitu 140%. 

4. Debt Equity Ratio 

Karena fasilitas kredit diberikan oleh bank, maka DER meningkat 

menjadi 21,80% dan masih dibawah persyaratan bank yaitu maksimal 

150%. 
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5. Days of Inventory 

Perputaran DOI tahun 2009 selama 25 hari, hal ini menunjukkan 

perputaran persediaan cukup tinggi. Diproyeksikan DOI akan sama 

dengan tahun 2009 yaitu 25 hari. 

6. Days of Receivable 

Proyeksi DOR sama dengan periode 2009 yaitu 30 hari, sedangkan yang 

terlama adalah 40 hari, hal ini masih wajar karena jangka waktu piutang 

perusahaan ditetapkan selama satu bulan. 

7. Days Payable 

DOP tahun 2008 adalah 16 hari dan tahun 2009 adalah 12 hari. Jika 

mendapatkan fasilitas kredit, perusahaan akan menurunkan hutang usaha, 

sehingga diproyeksikan DOP selama 2 hari. 

8. Fasilitas Bank 

Dari informasi bank, perusahaan tidak memiliki fasilitas pinjaman 

 Risiko keuangan : secara umum, keuangan perusahaan ini aman dan wajar 

dalam pengaturan keuangannya. Prospek usahanya bagus pada masa 

mendatang, namun kebutuhan dana dan perputaran modal kerja perusahaan 

selalu meningkat dan harus selalu mengantisipasi perputaran dana agar tidak 

mengganggu arus kas keuangan perusahaan. 

2. Analisis Modal (Capital) 

Modal yang dimiliki cukup mendukung perusahaan, dari akumulasi laba 

digunakan untuk menambah permodalan. Sumber dan penggunaan dominan 

digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja. 
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Laporan Sumber dan Penggunaan Dana PT. ABC 

No Keterangan 
Tahun 2008 Tahun 2009 

Sumber Penggunaan Sumber Penggunaan 
1 Laba/Rugi 0 0 312.225 0 
2 Penyusutan 0 0 87.268 0 
3 Kas 0 0 0 6.450 
4 Piutang 0 0 278.637 0 
5 Persediaan 0 0   366.800 
6 Piutang lain 0 0 0 0 
7 Aktiva tetap netto 0 0 0 200.000 
8 Hutang Bank 0 0 0 0 
9 Hutang Usaha 0 0 0 104.880 

10 Hutang Pajak 0 0 0 0 
11 Biaya sewa 0 0 0 0 
12 Deviden 0 0 0 0 

  Total 0 0 678.130 678.130 
   Sumber: laporan keuangan perusahaan yang diolah penulis 

   Keterangan : Perusahaan baru mulai beroperasi pada tahun 2008 

3. Analisis Kondisi dan Prospek Usaha 

a. Pemasok 

Perusahaan memiliki beberapa sumber pasokan yaitu Pertamina, Petronas, 

Petro Energy, dan Medco. Pemasok asing menawarkan harga lebih murah 3% 

dibandingkan Pertamina, namun debitur sesekali tetap membeli dari 

Pertamina untuk menjaga jika pasokan dari pemasok asing tersendat. 

b. Konsumen 

Konsumen dari usaha adalah kapal perusahaan pelayaran dan kapal kargo. 
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c. Persaingan 

Pesaing utama PT.ABC adalah kapal-kapal Pertamina dan bunker swasta 

sejenis. Namun debitur memiliki keunggulan, yaitu kapal debitur 

menghampiri kapal pembeli dan melakukan pengisian bahan bakar di tempat 

kapal pembeli sedang berjangkar, sedangkan kapal Pertamina tidak boleh 

melakukan hal tersebut. Sedangkan persaingan dengan kapal-kapal bunker 

swasta berusaha diatasi dengan melakukan pendekatan yang intensif dengan 

kapten-kapten kapal pembeli. 

d.  Peraturan Pemerintah 

Sampai saat ini usaha telah memiliki izin dan legalitas yang lengkap dan 

sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku sehingga usaha dapat 

berjalan dengan lancar. 

4.  Analisis Agunan 

Agunan Nilai saat ini Pengikatan Agunan 

Jenis,Luas,lokasi & 
pemilik agunan  

Nilai Pasar 
Wajar 

Nilai 
Likuiditas 
(NL) Jenis Nilai 

Proyeksi 
NL 

Tanah dan Bangunan di Jl. 
Cilincing 2.193.625 1.830.762 

HT 1 
Baru 1.800.000 1.669.438 

Sumber: sertifikat tanah dan bangunan PT. ABC 

Jaminan kredit dapat ditutupi oleh aktiva tetap milik pengurus perusahaan yang 

cukup untuk menutupi jumlah pengajuan kredit modal kerja dengan plafondnya. 
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Lampiran III Data PT. ABC  

 

Data yang tersedia di barkas II: 

1 Polis Asuransi Gempa Bumi dan Polis Asuransi Kebakaran 
2 Formulir Data Nasabah CIF: LC 29511 
3 Foto   
4 Kartu Contoh Tanda Tangan 
5 Instruksi Pencairan Kredit 

      6 Data Statis Pembukaan Rekening per tanggal 10 Maret 2010 
7 Tanda Setoran BRI 
8 Surat Permohonan Kredit  
9 Kwitansi Biaya 

10 Surat keterangan Notaris 
      11 Putusan Kredit Ritel 

       12 Memorandum Analisis Kredit Ritel 
13 Neraca Perbandingan 
14 Formulir Pre-Screening 
15 Neraca Periode 2008/2009 
16 Surat Keterangan Permohonan Pinjaman 

     17 Gambar Lokasi 
18 LaporanKunjungan Nasabah 
19 Daftar Riwayat Hidup 
20 Pencarian Informasi Debitur 
21 Surat Pengajuan 

       22 Laporan Penilaian Jaminan 
23 Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan 
24 Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Lamuru Kung Jaya atas Penjualan saham 
25 Akta Pendirian Perseoran Terbatas "PT. Lamuru Kung Jaya 
26 Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Lamuru Kung Jaya atas Perubahan pemegang saham 
27 Fotocopy KTP 

       28 Fotocopy Kartu Keluarga 
29 Rekening Koran PT. Lamuru Kung Jaya 
30 Daftar Pelanggan PT. Lamuru Kung Jaya 
31 Laporan Penilaian Properti oleh PT. Kartika Agung Cakra appraisal 
32 Sertifikat Buku Tanah 

      33 Surat Laut 
   34    Laporan Penilaian Jaminan oleh BRI Kanca Otista 

35 NPWP 
36 SIUP 
37 Tanda Daftar Perusahaan 

      38 Surat keterangan domisili 
 

Temuan: 

Berdasarkan TDP tertulis kegiatan usaha pokoknya adalah perdagangan besar hasil 
perikanan, sedangkan tertera pada MAK (Memorandum Analisis Kredit), jenis usaha 
debitur adalah perdagangan bahan bakar kapal laut. 
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Lampiran IV. Pengujian Audit Kepatuhan Kredit Modal Kerja 

No Risk Issue Control yang Diuji Sign 

1. 

  

  

  

  

  

Realisasi/pencairan 
kredit tidak sesuai 
dengan ketentuan yang 
berlaku. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Adanya ketentuan yang mengatur 
pelaksanaan realisasi/pencairan kredit. 

 

 
Dilaksanakannya prosedur untuk  
menjamin bahwa  pencairan kredit 
dilakukan setelah formulir Instruksi 
Pencairan Kredit (IPK) ditandatangani 
pejabat berwenang. 

 

 

Dipenuhinya dokumentasi yang 
dipersyaratkan dalam putusan kredit 
secara lengkap, valid, dan aspek yuridis  
memberikan perlindungan bagi BRI. 

 

X 

Ditandatanganinya surat perjanjian kredit 
yang mengikuti oleh pihak-pihak terkait. 

 
 

Dicatatnya tanggal pencairan kredit dalam 
register Instruksi Pencairan Kredit (IPK). 

 
 

Dilakukannya pengawasan atas pencairan 
kredit dengan benar.  

2. Analisis kualitatif dan 
kuantitatif (perhitungan 
kebutuhan kredit) tidak 
akurat 

 

 

 

Tersedianya panduan analisis kredit yang  
jelas.  

Dilakukan pre screening dengan 
memperhatikan Pasar Sasaran (PS), 
Kriteria Risiko yang Dapat Diterima 
(KRD), jenis usaha yang dilarang, jenis 
usaha/kredit yang perlu dihindari, daftar 
kredit macet BI, daftar hitam BI dan daftar 
hitam BRI 
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No Risk Issue Control yang Diuji Sign 

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tersedianya industry review & informasi 
bisnis yang  

relevan. 

 

Dilakukannya pengecekan atas 
kelengkapan dan kebenaran data, dokumen 
debitur (kelengkapan perijinan, data 
keuangan, agunan). 

 

Dilakukannya analisis 5C secara 
komprehensif, konsisten, dan akurat yang 
dapat menggambarkan watak / reputasi, 
cashflow/repayment,capacity:                  
Dilakukan analsis Caracter a.l. (reputasi 
bisnis/perusahaan, riwayat perusahaan, 
catatan kriminal, 

 

Dilakukan recasting & analsis laporan 
keuangan (audited/non audited) dengan 
menggunakan asumsi yang wajar serta 
dilakukan perhitungan kebutuhan kredit 
dengan menggunakan Spreadsheet 

 

Dituangkannya hasil analisis dan evaluasi 
secara lengkap, konsisten (termasuk: 
keselarasan antara analisis dengan 
kesimpulan dan dalam menuangkan syarat 
kredit) dan akurat dalam Memorandum 
Analisis Kredit (MAK). 

 

Diagregasikannya seluruh fasilitas kredit 
yang diberikan kepada satu pemohon 
kredit, baik individual maupun kelompok 
untuk menentukan kewenangan pemutus 
kredit. 

 

Dilakukannya supervisi dalam pembuatan 
memorandum analisis yang ditunjukkan 
dengan adanya tandatangan dua 
pemrakarsa. 

 

Dilakukannya pelatihan analisis kredit dan 
peningkatan pemahaman bisnis kepada 
petugas/pejabat kredit secara berkala. 
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No Risk Issue Control yang Diuji Sign 

3. 

 

 

Agunan tidak dapat diikat  
untuk kepentingan BRI dan 
atau tidak dapat dieksekusi. 

 

 

 

 
 
 

Dilakukan pengecekan keabsahan bukti 
kepemilikan agunan. 
 
 

 
 

 

Dipastikan adanya klausul agunan  yang 
diberikan dan pengikatannya pada 
perjanjian kredit  

 

Dipastikan adanya penguasaan atas asli 
dokumen agunan yang akan diikat oleh 
bank . 

 

Dipastikannya agunan telah diikat sesuai 
ketentuan  

Monitoring jangka waktu status hukum 
kepemilikan, penyelesaian proses 
sertifikasi dan pengikatannya. 

 

4. Administrasi Kredit 
Tidak Dilakukan Secara 
Tertib dan Benar 

Adanya panduan yang mengatur 
kelengkapan dan ketertiban administrasi 
kredit 

 

Melaksanakan pemenuhan persyaratan 
administrasi kredit  secara cepat, akurat 
dan benar, meliputi antara lain : 
pembuatan offering letter, meneliti bukti 
jaminan, menghubungi notaris, penutupan 
asuransi, penerbitan IPK, dan penelitian 
aspek legal. 

 

5. 

  

 

 

 

 

Dokumentasi kredit tidak 
tertib, tidak lengkap, dan 
tidak terjamin 
keamanannya. 

 

 

 

 

Adanya panduan pengelolaan dokumen 
kredit.  

Dilakukannya supervisi secara efektif 
untuk menjamin keamanan, kelengkapan 
dan ketertiban penyimpanan dokumen 
pokok / primer (Barkas I) dalam khasanah. 

X 

Dilakukannya supervisi secara efektif 
untuk menjamin keamanan, kelengkapan 
dan ketertiban penyimpanan dokumen 
kredit Barkas II oleh account officer.  

X 
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No Risk Issue Control yang Diuji Sign 

  

  

  

  

Dilaksanakannya review dokumen 
pinjaman Barkas I & II secara berkala oleh 
petugas yang ditunjuk, meliputi: review 
masa berlakunya HGB, Hak Pakai, review 
jatuh tempo asuransi, review aspek legal 

 

Dilakukannya pencatatan secara tertib atas 
penyimpanan dan pengeluaran dokumen 
pinjaman Barkas I, serta  
pengembaliannya kepada nasabah sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

 

Dikelolanya register pengawasan berkas 
pinjaman secara tertib.  

6. 

  

  

  

  

  

Kredit tidak 
diasuransikan 
(asuransi/penjaminan 
atas kredit, asuransi jiwa 
nasabah kredit, atau 
asuransi atas agunan 
kredit). 

  

Adanya ketentuan yang mengharuskan 
dilakukannya asuransi atas kredit (asuransi 
jiwa nasabah peminjam), atau asuransi 
atas agunan kredit. 

 

Dipersyaratkannya keharusan penutupan 
pertanggungan asuransi atas jiwa 
nasabah/agunan/kredit serta jenis polis 
dalam putusan kredit dan perjanjian kredit.  

 

Dilakukan penutupan asuransi atas kredit, 
asuransi jiwa, agunan  kepada perusahaan 
asuransi, serta jenis polis asuransi yang 
digunakan sesuai  persyaratan dalam 
putusan kredit. 

 

Dilakukan supervisi secara efektif untuk 
menjamin dilaksanakannya penutupan 
asuransi atas kredit, asuransi jiwa, agunan  
kepada perusahaan asuransi, serta jenis 
polis asuransi yang digunakan sesuai  
persyaratan dalam putusan kredit. 

 

Adanya penetapan perusahaan asuransi 
rekanan BRI.  

Adanya panduan pembinaan dan 
monitoring kredit yang jelas dan 
terdokumentasi dengan baik. 
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No Risk Issue Control yang Diuji Sign 

7. 

  

Pembinaan dan 
monitoring kredit tidak 
dilakukan secara tertib 
sehingga pemburukan 
kredit tidak bisa 
diantisipasi/dideteksi 
lebih dini. 

  

Dilakukannya pengawasan dan pembinaan 
kredit on site dan off site secara tertib yang 
dapat dibuktikan secara tertulis dan 
dilaporkan kepada atasan agar dapat 
mengantisipasi permasalahan yang ada 
secara dini.  

 

Dilakukannya monitoring pemenuhan 
syarat kredit sesuai dengan perjanjian 
kredit. 

 

8. 

  

  

  

 

Klaim tidak/terlambat 
dibayarkan karena surat 
klaim tidak akurat, 
terlambat / tidak 
dikirimkan, premi 
tidak/terlambat  dibayar. 

  

  

  

Adanya panduan klaim asuransi.  

Pembayaran premi serta pengajuan klaim 
dilakukan tepat waktu. 

 

Dipeliharakerjakannya register klaim 
asuransi secara tertib. 

 

Dimonitornya penyelesaian klaim asuransi 
oleh petugas/pejabat yang ditunjuk. 

 

Dilakukannya evaluasi kualitas pelayanan 
asuradur. 
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Curriculum  

Vitae 
                                     Fattia Rahmawati 

Bukit Indah D 1 No. 5  

Serua, Ciputat 15414 

021-95301273/021-7407764 

ne_kong@yahoo.com 

  

Personal Data 
Place/Date of birth : Palembang, 23 of June 1988 

Religion   : Islam 

Marital status  : Single 

Gender   : Female 

GPA   : 3.57 

 

Formal Education 
 STIE Indonesia Banking School, Majoring in Accounting (2006-20010)  
 SMU Negeri 1 Ciputat            (2003-2006) 
 SMP Negeri 2 Ciputat            (2000-2003) 
 SD YKPP 1 Pertamina Prabumulih          (1994-1998) 
 SD Negeri Serua 06                     (1998-2000) 
 TK Islam Bukit Indah, Ciputat          (1992-1994) 

  

Informal Education 
 Brevet A-B Pusat Pengembangan Akuntansi dan 

Keuangan       (2010) 

 ILP english course      (2010) 
 EF english course      (2008) 
 BTIP mandarin course     (2007) 
 TBI english course      (2006-2008) 
 Bimbingan Belajar Nurul Fikri    (2005-2006) 
 LBPP LIA english Course     (2002-2005) 
 Arya english course      (2002-2003) 
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 TPA Masjid Jabal Nur     (1998-2000) 
 

 

Training  
 Trade Financing, STIE Indonesia Bangking School and Bank Mandiri (2010) 
 Credit Analysis , STIE Indonesia Banking School (2009) 
 Basic Activity Training Program, Dewan Mahasiswa STIE Indonesia Banking 

School (2009) 
 Spinner Club “Provocation” Spectacular Training , Ari Chandra (2009) 
 Basic Treasury, PT. Matair Terra Solution (2009) 
 ESQ Basic Training, ESQ leadership Center (2008) 
 Customer Servic and Selling Skill Training, STIE Indonesia Banking School and 

PT E-Depro Management Consultant (2008) 
 Job Hunting Revolution Training, Mastermind Consulting (2007) 
 Service Excelent Training, Firstasia Consultant (2007) 
 

Working Experiences 
 Apprenctice in PT. BRI (Persero) KC Otista (April – Mei 2010) 
 Apprentice in Kumon Jati Padang (Maret-Agustus 2010) 
 Apprentice in Mc.Donalds Dwima Pondok Indah (August-December 2009) 
 Apprentice in BNI Syariah KC Jakarta Timur (1 July-31 July 2009) 
 Apprentice in Kantor Bank Indonesia Bandung  
 Apprentice in PT BPR Ngadiluwih Sakti Kediri (12-15 June 2007) 

Organizational Experinces 
 Treasurer for Dewan Mahasiswa Indonesia Banking School (2008-2009) 
 Customer Relationship Officer for Marketting Club Indonesia Banking School 

(2008) 
 Treasurer for Karang Taruna Bukit Indah (2007-2009) 

Project Experiences 
 Miss Indonesia Banking School, as a staff of funding (2009) 
 Basic Activity Training Program Dewan Mahasiswa Indonesia Banking School, as 

a staff of equipping (2009) 
 Negeri Satu Ciputat Cup III, as a staff of documentation (2004)  

Seminar, Workshop 
 Student Business Sharing Comunity Seminar and Gathering “The Power of 

Networking 2009”, Jakarta 13 June 2009. 
 Seminar “Bank Fraud”, Indonesia Banking School 02 Mei 2009. 
 Seminar “Tindak Pidana Perbankan, Korupsi dan Pencucian Uang”, Indonesia 

Banking School 08 Mei 2009.  
 Seminar “ Analisis Teknikal Saham” Indonesia Banking School 3 April 2009. 
 Islamic Economic Student Club, Indonesia Banking School 31 August 2008.  

 

Herewith I declare that all of the entire information above is true and complete. 
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