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ABSTRACT 

This research is focused on the internal control of credit procedure in Bank 

DKI-Kebayoran Baru. The objective of this research is to find the 

appropriation of the internal control  implementation of credit with system and 

procedure which has been stated. 

     The result is shown that implementation of internal control on credit 

procedure in Bank DKI –Kebayoran Baru is appropriate with system and 

procedure which has been stated. It also appropriate with the theory. 

Keyword: Internal control of credit procedure, Credit procedure, and Bank 

DKI –Kebayoran Baru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. 

Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan 

ukuran kemajuan  negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara maka 

semakin penting peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut yang 

artinya bahwa keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh pemerintah 

dan masyarakatnya. 

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam perekonomian 

sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat dari semua sektor yang berhubungan 

dengan berbagai kegiatan keuangan yang selalu membutuhkan jasa bank. 

Misalnya, bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi 

masyarakat. Disamping itu, bank juga menyediakan uang untuk menunjang 

kegiatan usaha masyarakat.   

Salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah 

penyaluran kembali dana dari masyarakat yang kelebihan dana kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Bidang perkreditan di 

Indonesia sampai saat ini masih merupakan kegiatan perbankan yang 

mempunyai proporsi assets/pendapatan bunga yang besar dibandingkan dengan 
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berbagai kegiatan lainnya. Oleh sebab itu bidang ini, sangat berisiko terhadap 

kelangsungan aktivitas operasional bank. 

Permasalahan yang sering timbul dalam dunia perbankan antara lain semakin 

meningkatnya kasus kredit bermasalah. Hal tersebut disebabkan oleh adanya 

faktor eksternal/ makro ekonomi dan faktor internal bank itu sendiri 

(Kasmir,2003) antara lain adanya kepentingan pribadi dari eksekutif  bank dalam 

memutuskan kreditnya. Selain itu, adanya prosedur pemberian kredit yang tidak 

jelas. Penyebab lainnya yang mungkin terjadi adalah bencana alam yang tidak 

dapat dihindarkan oleh nasabah sehingga dapat menghambat proses bisnis 

debitur misalnya kebanjiran dan gempa bumi.   

Oleh karena itu, sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus 

merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan 

tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. 

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan melalui prosedur penilaian sesuai 

ketentuan yang berlaku. Hal tersebut perlu dilakukan oleh bank untuk 

menghindari risiko kredit macet. Kemudian untuk menghindari risiko ini, maka 

permohonan kredit harus dinilai oleh bank sesuai persyaratan bank teknis yaitu 

dengan melakukan analisis 5C’s dan 7 P. 

Adanya konsep 5C’s ini akan memberikan informasi mengenai itikad baik 

(willingness to pay) dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi 

kembali pinjaman beserta bunganya (Usman,2001). Konsep 5C’s ini terdiri dari 

character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Sedangkan 

konsep 7P terdiri dari personality,  party,  purpose,  prospect, payment,  
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profitability, dan protection. Namun, disamping konsep 5C’s dan 7P, bank juga 

menggunakan prinsip 3R dalam menganalisis pemberian kredit antara lain 

returns, repayment, dan risk bearing ability.  

Dalam penanggulangan terjadinya kredit macet, pihak dalam bank yang 

mempunyai tanggung jawab yang besar yaitu dalam bidang pengendalian 

internal bank. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila Bank Auditor 

memberikan perhatian yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatannya. Salah satu 

tujuan audit bidang perkreditan yaitu mengurangi terjadinya kegagalan/debitur 

macet.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian internal dalam 

prosedur  kredit pada suatu bank.  

2. Masalah Penelitian 

a). Identifikasi Masalah 

Sebelum suatu kredit diberikan, maka bank harus menganalisa terlebih 

dahulu calon debiturnya melalui sistem dan prosedur yang sesuai. Hal 

tersebut dilakukan agar dapat menghindari resiko kredit macet. Dengan 

demikian, hal ini memotivasi peneliti untuk menelusuri bagaimana 

pelaksanaan pengendalian internal pada PT. Bank DKI cabang Kebayoran 

Baru dalam prosedur pemberian kredit. 
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b).  Ruang lingkup penelitian 

Dengan tujuan untuk mendapatkan pembahasan yang akurat, maka 

peneliti membatasi masalah yang dibahas. Dalam hal ini, Bank yang 

diteliti adalah bank pemerintah yang ada di DKI Jakarta. Peneliti hanya 

meneliti aktivitas prosedur kredit dan  pengendalian internal pada PT. 

Bank DKI cabang Kabayoran Baru. Adapun jenis kredit yang diteliti oleh 

penulis adalah kredit konsumtif. 

c).  Perumusan masalah 

Berdasarkan identifikasi dan ruang lingkup masalah yang telah 

ditentukan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Bagaimanakah proses pengendalian internal atas prosedur kredit pada 

Bank DKI cabang Kebayoran Baru? 

2. Apakah pengendalian internal atas prosedur kredit telah sesuai dengan 

sistem dan prosedur yang telah ditetapkan? 

3. Bagaimanakah analisis pengendalian internal dalam prosedur pemberian 

kredit Bank DKI cabang Kebayoran Baru? 

3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk :  

1. Memahami proses pengendalian internal atas prosedur kredit pada Bank 

DKI cabang Kebayoran Baru. 

2. Mengetahui apakah pengendalian internal atas prosedur kredit pada Bank 

DKI telah sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. 
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3. Menganalisis pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit 

Bank DKI cabang Kebayoran Baru. 

4.   Manfaat Penelitian  

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan sebagai : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat mempraktekkan ilmu yang diperoleh 

selama masa perkuliahan mengenai analisis kredit. 

2. Bagi Pihak Lain 

Untuk menambah wawasan mengenai teknik dalam menganalisa kredit. 

Selain itu, dapat juga sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 

5. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami masalah yang akan dibahas, maka 

penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :  LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berhubungan 

dengan masalah yang akan dibahas dan kerangka pemikiran yang 

digunakan dalam penelitian.  
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BAB III    :  METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini  menjelaskan tentang tempat penelitian, metode 

pengumpulan data yang didalamnya terdiri dari data yang 

dihimpun dan teknik pengumpulan data.  

BAB 1V  :   ANALISA DATA dan HASIL PENELITIAN 

 Pada bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan meliputi 

sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, 

aktivitas perusahaan dan produk yang dihasilkan. Selain itu, 

penulis akan menjelaskan prosedur kredit pada perusahaan yang 

diteliti serta menguraikan bagaimana pengendalian internal atas 

prosedur kredit yang telah berjalan pada perusahaan tersebut.     

BAB V  :    KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari pokok-pokok 

pembahasan pada bab sebelumnya serta memberikan saran yang 

berguna bagi perusahaan agar menjadi lebih baik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Perbankan dan Perkreditan 

2.1.1.1. Pengertian Bank 

Menurut Hasibuan (2008:2) bank berasal dari kata Italia yaitu “banco” yang 

artinya bangku. Bangku tersebut yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani 

kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Kemudian istilah bangku secara 

resmi dan populer menjadi Bank. Adapun menurut Hasibuan (2008:2) pengertian 

bank antara lain, yaitu: 

1. Bank adalah lembaga keuangan yang berarti bank adalah badan usaha 

yang memiliki kekayaan utama dalam bentuk asset keuangan (financial 

asset) serta bermotifkan profit dan juga sosial,jadi bukan hanya mencari 

keuntungan saja.  

2. Bank adalah pencipta uang dimaksudkan bahwa bank menciptakan uang 

giral dan mengedarkan uang kartal. Pencipta dan pengedar uang kartal 

(uang kertas dan logam) merupakan otoritas tunggal bank sentral (Bank 

Indonesia), sedangkan uang giral dapat diciptakan oleh bank umum. 

  

Menurut Usman (2001:1) bank  merupakan salah satu lembaga keuangan 

yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 

Sementara itu, menurut Undang–Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 

yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak. 
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Menurut Booklet Perbankan Indonesia 2005 perbankan adalah segala 

sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya, 

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi 

ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. 

Dengan demikian, dari pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai 

lembaga perantara antara pihak yang memberikan dana dengan pihak yang 

membutuhkan dana. Bank menyalurkan dananya dalam bentuk kredit sehingga 

bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari adanya risiko 

kredit macet. 

2.1.1.2 Pengertian Kredit 

Menurut Kasmir (2006:101), pengertian kredit dalam bahasa latin disebut 

“credere” yang artinya percaya. Maksudnya pemberi kredit percaya kepada 

penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai 

perjanjian, sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, 

sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut 

sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, agar bank yakin bahwa si 

nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih 

dahulu bank mengadakan analisa kredit. Analisa kredit mencakup latar belakang 

nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-

faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang 

diberikan benar-benar aman. 
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Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun1998 

adalah:  

“Penyediaan uang atau tagihan yang yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” 

  

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kredit 

adalah kesepakatan pinjam meminjam antara pihak yang menyediakan dana 

(kreditur) dengan pihak yang memerlukan dana (debitur), dengan ketentuan pihak 

yang memerlukan dana wajib melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu 

yang telah disepakati bersama.    

2.1.1.3. Unsur Perkreditan 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas 

kredit menurut Judisseno (2002:167) adalah sebagai berikut: 

1. Kepercayaan  

Kepercayaan yaitu keyakinan dari orang yang memberikan kredit kepada 

orang yang menerimanya bahwa di masa yang akan datang penerima kredit 

akan sanggup mengembalikan segala sesuatu yang telah ia terima sebagai 

pinjaman. 

2. Waktu 

 Waktu adalah masa yang menjadi jarak antara pemberian kredit dan 

pengembaliannya.  

3. Tingkat Risiko 

 Tingkat risiko adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat adanya 

jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan 

pengembaliannya. Semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan maka 

semakin tinggi tingkat risiko yang akan ditanggung kreditur. Dalam keadaan 

ini kredit memerlukan jaminan. 

4. Prestasi 

 Prestasi adalah objek yang akan dijadikan sebagai sesuatu yang dipinjamkan 

baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa. 
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Menurut Usman (2001) unsur-unsur kredit antara lain sebagai berikut: 

1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang 

diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai 

dengan diperjanjikan pada waktu tertentu. 

2.  Waktu, adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan 

pelunasannya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui 

atau disepakati  bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana. 

3.  Prestasi, yaitu adanya objek tertentu  berupa prestasi dan kontra prestasi 

pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian 

kredit antara bank dan nasabah peminjam dana  berupa uang dan bunga 

atau imbalan. 

4. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu 

antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk 

mengamnakan pemberian  kredit dan menutup kemungkinan terjadinya 

wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka  diadakan pengikatan 

jaminan dan agunan. 

  

Berdasarkan unsur-unsur yang telah disebutkan di atas maka kredit yang 

sehat adalah memenuhi unsur-unsur perkreditan diantaranya kepercayaan, jangka 

waktu, prestasi, dan risiko. Dengan adanya hal tersebut maka bank dapat 

mengurangi risiko kredit macet.    

2.1.1.4. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit  

Menurut Siamat (2004:171) konsep 5C’s ini dapat memberikan informasi 

mengenai itikad baik (willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to 

pay) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Prinsip 

perkreditan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Chacracter  

Pada prinsipnya penilaian karakter nasabah ini dimaksudkan untuk 

mengetahui sejauh mana itikad baik dan keinginan debitur untuk melunasi 

kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan yang disepakati dalam 

perjanjian kredit. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penilaian karakter 
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debitur seperti kejujuran,  dan membanggakan diri secara berlebihan. 

Disamping itu, informasi lain yang juga sangat penting untuk diketahui 

adalah apakah debitur tersebut masuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) 

atau daftar hitam.  

2. Capacity 

Capacity berkaitan dengan kemampuan debitur mengelola usahanya secara 

sehat untuk kemudian memperoleh laba sesuai yang diperkirakan. Penilaian 

kemampuan tersebut perlu untuk mengetahui sejauh mana hasil usaha debitur 

dapat membayar semua kewajibannya (ability to pay) tepat waktu dan sesuai 

dengan perjanjian kredit. Penilaian kemampuan ini pada dasarnya berkaitan 

dengan kemampuan debitur mengelola usahanya sehingga dapat berkembang 

dengan memanfaatkan kredit bank. 

3. Capital  

Penilaian modal dilakukan untuk melihat apakah debitur memiliki modal 

yang memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. 

Semakin besar jumlah modal yang ditanamkan oleh debitur ke dalam usaha 

yang akan dibiayai dengan dana bank maka semakin menunjukkan keseriusan 

debitur untuk menjalankan usahanya tersebut. Di samping itu, besarnya 

modal akan memperkuat daya tahan usaha nasabah mengahadapi siklus atau 

fluktuasi bisnis. Penilaian terhadap permodalan ini sangat penting dilakukan. 

Hal tersebut karena kredit yang diberikan bank hanya sebagai tambahan 

pembiayaan, bukan untuk membiayai keseluruhan dana atau modal yang 

dibutuhkan debitur. Oleh karena itu seharusnya jumlah kredit bank tidak 
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melebihi jumlah modal yang ditanamkan debitur. Adapun modal yang 

dimaksudkan di sini dapat berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak. 

4. Collateral 

Penilaian barang jaminan (collateral) adalah untuk mengetahui sejauhmana 

nilai barang jaminan atau agunan tersebut dapat menutupi risiko kegagalan 

pengembalian kewajiban debitur. Fungsi jaminan disini adalah sebagai alat 

pengamanan terhadap kemungkinan tidak mampunya debitur untuk melunasi 

kewajibannya.  

5. Condition of economy  

Condition of economy yaitu berkaitan dengan keadaan perekonomian suatu 

saat yang secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha debitur. Untuk 

meneliti kondisi ekonomi perlu diperhatikan peraturan-peraturan dan 

kebijakan pemerintah yang mungkin akan berdampak pada perekonomian 

secara regional, nasional dan internasional terutama yang berhubungan 

dengan sektor usaha debitur. Hal tersebut seperti masalah pemasaran yang 

meliputi perkiraan permintaan, daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, 

dan barang substitusi. Disamping itu, masalah proses produksi yang berkaitan 

dengan perkembangan teknologi, ketersediaan bahan baku, dan sebagainya.  

  Penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit 

dengan unsur penilaian sebagai berikut: (Kasmir, 2006:119-120)   

1. Personality 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya 

sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality 

mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam 

menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya. 

2. Party 
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Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau 

golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta 

karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan 

mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 

3. Purpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk 

jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit bermacam-

macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, 

investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain. 

4. Prospect 

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang 

menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau 

sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai 

tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga 

nasabah. 

5. Payment 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang 

telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. 

semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. 

Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha 

lainnya. 

6. Profitability 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 

Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau 

akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan 

diperolehnya. 

7. Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan 

mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-

benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa 

jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.   

 

Selain konsep 5C’s dan 7 P  tersebut di atas bahwa dalam memberikan 

kredit bank juga dapat menggunakan prinsip 3R, yaitu: (Usman, 2001:249) 

1. Returns (Hasil yang Diperoleh) 

Returns, yaitu hasil yang diperoleh debitur ketika kredit telah dimanfaatkan 

dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Hal ini dapat diartikan bahwa 

perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga 

dan ongkos-ongkos. 
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2. Repayment (Pembayaran Kembali) 

Kemampuan bayar dari pihak debitur merupakan hal yang perlu 

dipertimbangkan. Hal tersebut dapat dinilai dari kesesuaian dan ketepatan 

waktu dalam membayar kembali kredit yang akan diberikan tersebut.  

3. Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Risiko) 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana debitur mampu untuk 

menanggung risiko, misalnya terjadi hal-hal di luar antisipasi kedua belah 

pihak yang menyebabkan timbulnya kredit macet. 

2.1.1.5. Tujuan dan Fungsi Kredit 

Menurut Masassya, (2007:169) tujuan penggunaan kredit terdiri dari dua 

jenis, yaitu: 

a. Kegiatan produktif 

Tujuan penggunaan kredit untuk kegiatan produktif seperti pengembangan 

bisnis. Jika tujuan kredit untuk pengembangan bisnis maka tidak terdapat 

masalah yang terlalu serius. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah 

bahwa hasil usaha yang dijalankan oleh debitur harus memiliki imbal hasil 

yang lebih besar dibandingkan bunga maupun cicilan kredit yang dibayar 

kepada pihak bank. Oleh karena itu, jumlah kredit yang akan dipergunakan 

harus dihitung dengan tepat. Hal tersebut dimaksudkan bahwa jumlah kredit 

tidak boleh terlalu besar dan atau terlalu kecil. Apabila jumlah kredit terlalu 

besar maka akan menjadi beban bagi debitur karena bisnis yang dijalankan 

debitur belum tentu dapat menanggung beban angsuran dan bunganya. 
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Sementara itu, bila jumlah kredit terlalu kecil maka kemungkinan bisnis yang 

dijalankan debitur tidak  akan terbantu. 

b. Kegiatan konsumtif  

Tujuan kredit untuk kegiatan konsumtif tidak menghasilkan pendapatan 

melainkan menghabiskan pendapatan. Oleh karena itu, pada prinsipnya 

pendapatan debitur harus memiliki kemampuan memadai untuk membayar 

kembali kredit tersebut. 

Menurut Rivai (2007) pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling 

berkaitan dari kredit, yaitu : 

1. Profitability 

Yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang 

diraih dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah. Oleh karena itu, bank 

hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini 

mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. 

2. Safety  

Yaitu kemampuan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-

benar terjamin sehingga tujuan profitabilitas dapat benar-benar tercapai tanpa 

hambatan yang berarti. Oleh karena itu, keamanan  yang diberikan dalam 

bentuk uang, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya 

sehinga keuntungan (profitability) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan. 
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Disamping itu kredit juga memiliki fungsi antara lain: (Judisseno,2002:168)  

1. Meningkatkan daya guna uang 

Para pemilik uang/modal baik secara langsung atau melalui penyimpanan 

dana di bank, dapat meminjamkan uangnya kepada perorangan atau 

perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya; 

2. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang. 

Dengan adanya kredit, pengusaha yang kesulitan dalam produksi, misalnya, 

dapat terbantu untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi; 

3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit uang yang disalurkan    

melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran dengan menggunakan 

uang giral seperti cek, bilyet giro, dan lainnya yang sejenis.  

2.1.1.6 Jenis –Jenis Kredit  

Jenis-Jenis kredit dapat dilihat dari berbagai aspek. Menurut Firdaus dan 

Ariyanti (2004) jenis-jenis kredit  adalah sebagai berikut: 

1. Kredit menurut tujuan penggunaannya. 

Menurut tujuan penggunaannya kredit terdiri dari: 

a. Kredit Konsumtif 

Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk membiayai 

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

langsung terhadap kebutuhan manusia. 
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b. Kredit Produktif 

Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan 

produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan utility 

(kegunaan). Kredit produktif terdiri dari: 

1. Kredit Investasi 

Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada usaha-usaha 

guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian 

proyek baru.  Kredit jenis ini biasanya digunakan untuk membiayai 

pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama, seperti mesin, 

bangunan pabrik, tanah, kendaraan dan sebagainya. 

2. Kredit Modal Kerja 

Kredit modal kerja adalah kredit untuk modal kerja perusahaan 

dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan. Misalnya untuk 

pembelian bahan baku, gaji/upah, sewa gedung, pembelian barang-

barang dagang dan sebagainya. 

2. Dilihat dari Segi Jangka waktu 

a. Kredit Jangka Pendek 

 Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu maksimum 

satu tahun.  

b. Kredit Jangka Menengah 

Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu dari satu 

sampai tiga tahun. 
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c. Kredit Jangka Panjang 

Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga 

tahun. 

2.1.1.7. Prosedur Pemberian Kredit 

Sebelum kredit diberikan maka permohonan kredit harus dianalisis terlebih 

dahulu sesuai prosedur yang ada. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank 

dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit  

menurut Gilarso, (2002:168-169) pada pokoknya dibagi dalam empat tahap 

yaitu sebagai berikut: 

1. Persiapan kredit 

Mula-mula si pemohon mengajukan permohonan kredit secara tertulis. Bila 

bank meminta si pemohon mengisi formulir berupa daftar pertanyaan, dan 

melengkapi permohonan kredit dengan berkas-berkas yang diperlukan bank, 

berarti tahap persiapan kredit sudah dimulai. Pemohon kredit harus menjawab 

pertanyaan ban-pertanyaan bank, yaitu: keterangan-keterangan mengenai 

dirinya, perusahan pemohon, izin usaha, dan NPWP, dan lain sebagainya. 

2. Penilaian kredit 

 Atas dasar informasi yang diperoleh (dan dilengkapi dengan pemeriksaan 

setempat oleh petugas bank), barulah dimasuku tahap penilaian kredit.Setiap 

permohonan kredit perlu diteliti apakah memenuhi persyaratan kelayakan. 

Untuk itu, bank biasanya berpegang pada pedoman LIMA C. Salah satu 

pertimbangan penting adalah penelitian apakah si pemohon kredit akan 

sanggup melunasi pinjaman itu pada waktunya dan membayar bunganya. Segi-

segi manajemen, pemasaran, produksi, dan administrasinya juga menjadi 

bahan pertimbangan. 

3. Pelaksanaan 

 Bila permohonan kredit dapat di kabulkan, maka mulailah tahap pelaksanaan 

kredit. Dalam tahap ini akan ditetapkan jumlah kredit yang diberikan dan 

tujuan penggunaannya, jangka waktu (kapan mulai dan kapan harus lunas), 

besarnya suku bunga, besarnya jaminan, cara peunasan kredit, dan lain lain 

syarat yang diperlukan. Kemudian dibuatlah akta perjanjian kredit yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak. Baru setelah itu permohonan dapat 

mulai menarik kredit yang dimintanya. 

4. Pengawasan  

   Setelah itu, bank masih perlu mengadakan pengawasan, yaitu memantau 

penggunaan kredit jalannya perusahaan. Bank harus waspada jangan sampai 

timbul kemacetan dalam jalannya perusahaan atau adanya penyalahgunaan 
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kredit oleh pemohon. Dalam hal ini, (seharusnya) bank sering mengadakan 

pemeriksaan langsung untuk mencocokkan antara laporan dan kenyataan. Bila 

timbul masalah, maka segera akan dapat diambil tindakan penyelamatan. 

 

Sementara itu menurut Dunil (2005:215) menyatakan bahwa proses 

pekreditan pada Bank umum dibagi dalam empat tahap, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Tahap evaluasi sampai dengan keputusan persetujuan atau penolakan kredit. 

2. Tahap pemenuhan persyaratan kredit sampai dengan pencairan kredit. 

3. Tahap monitoring atau pengawasan kredit sejak kredit dicairkan sampai 

dengan pelunasan atau perpanjangan jangka waktu kredit. 

4. Tahap penagihan sejak jatuh tempo kredit sampai pelunasan dengan 

kemungkinan eksekusi jaminan. Tahap ini terjadi apabila ternyata kredit 

berubah menjadi kredit bermasalah dan tidak dapat diselesaikan pada 

waktunya. 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat simpulkan bahwa dalam 

pemberian suatu kredit harus melalui tahap-tahap proses kredit yang telah 

ditetapkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada pada setiap bank. 

2.1.1.8. Klasifikasi dan Kriteria Penggolongan Kredit 

Menurut booklet Perbankan Indonesia (2007) penggolongan kredit terdiri 

atas: 

1. Kredit Lancar (L) 

Kredit dikatakan lancar apabila kemampuan membayar tepat waktu, 

perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan 

persyaratan kredit yang telah disepakati bersama. 

2. Kredit dalam perhatian khusus (DPK) 

Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 

hari. 

3. Kredit kurang lancar (KL) 

Terdapat tunggakan pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari  

sampai dengan 180 hari, serta terdapat cerukan yang berulangkali 

khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 

4. Kredit diragukan (D)  
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Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampui 180 hari 

sampai dengan 270 hari, serta terjadi cerukan yang bersifat permanen 

khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 

5. Kredit macet (M) 

Kredit ini dikatakan macet apabila terdapat tunggakan pokok dan/atau 

bunga yang telah melampui 280 hari. 

 

Menurut Leon dan Ericson, (2007:94) kategori kolektibilitas kredit adalah 

sebagai berikut: 

a.  Kredit lancar, yaitu kredit yang tidak mengalami penundaan pengendalian 

pokok pinjaman maupun bunganya; 

b. Kredit dalam perhatian khusus (special mentioned), yaitu kredit yang   

mengalami penundaan pembayaran pokok pinjaman bunga dan atau 

bunganya selama 1 sampai 2 bulan dari waktu yang dijanjikan; 

c.  Kredit kurang lancar, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan 

pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari 

waktu yang dijanjikan; 

d. Kredit diragukan, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan 

bunganya telah mengalami penundaan 6 bulan atau 2 kali dari jadwal yang 

telah dijanjikan; 

e. Kredit macet (non performing loan), yaitu kredit yang pengembalian pokok 

pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 

satu tahun sejak tahun tempo menurut jadwal yang telah dijanjikan. 

 

Dengan demikian penggolongan atas kualitas debitur perlu dilakukan 

dengan tepat. Hal ini karena dapat mengurangi kerugian bank akibat adanya risiko 

kredit macet. 

2.1.2. Pengendalian Internal 

2.1.2.1. Pengertian Pengendalian Internal 

Pengendalian intern menurut Standard Profesional Akuntan Publik (2004:3) 

adalah: 

“Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan 

personel lain entitas yang didesain untuk memberi keyakinan memadai 

tentang tiga golongan tujuan berikut ini: 

a. Keandalan pelaporan keuangan 
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b. Efektivitas dan efisiensi operasi 

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” 

 

Menurut Hall (2001) dijelaskan konsep pengendalian intern adalah 

merupakan rangkuman kebijakan, praktik, dan prosedur yang digunakan oleh 

organisasi untuk mencapai empat tujuan utama, diantaranya: 

1. Untuk menjaga aktiva perusahaan.  

2. Untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan 

informasi akuntansi. 

3. Untuk mempromosikan efisiensi operasi perusahaan. 

4. Untuk mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan oleh manajemen.  

 

Menurut Halim (2008:207) definisi pengendalian internal (internal control) 

adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi asset perusahaan dari kesalahan 

penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan 

meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka pengendalian internal 

merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dapat membangun suatu sistem di 

perusahaan berjalan dengan efektif. Hal tersebut dilakukan agar tercapainya 

tujuan perusahaan. 

2.1.2.2. Komponen Pengendalian Internal 

Komponen pengendalian internal dirancang sebagai proses untuk 

menghasilkan pengendalian yang memadai. Menurut penelitian Marbun (2006) 

terdapat lima komponen yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan agar 

mencapai tujuan pengendalian, diantaranya : 

1. Lingkungan pengendalian, merupakan landasan untuk semua unsur 

pengendalian internal, yang membentuk disiplin dan struktur. 
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2. Aktivitas pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk 

memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen 

dilaksanakan. 

3. Penaksiran Risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, 

analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan 

laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia.     

4. Informasi dan Komunikasi, tujuannya adalah untuk memulai, mencatat, 

memproses, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara 

akuntabilitas terhadap asset yang terkait. 

5. Pemantauan, adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal 

sepanjang waktu 

Menurut Sawyer (2004:66) yang dikutip dari Andayani (2006) terdapat lima 

komponen pengendalian internal yang saling berkaitan  adalah sebagai berikut : 

1. Lingkungan pengendalian 

Adalah menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang mempengaruhi 

kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian.   

2. Penentuan risiko 

Penentuan risiko meliputi penentuan risiko di semua aspek organisasi dan 

penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko,serta pertimbangan 

tujuan disemua bidang operasi untuk memastikan bahwa semua bagian 

rganisasi bekerja secara harmonis. 
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3. Aktivitas pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh 

manajemen. Aktivitas pengendalian meliputi persetujuan, tanggung jawab 

dan kewenangan, pemisahan tugas,karyawan yang kompeten, dan lain-lain. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian internal memberikan 

substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas 

pengendalian dan untuk mengelola operasinya 

5. Pengawasan 

Merupakan evaluasi rasional yang dinamis atau informasi yang diberikan 

pada komunikasi informasi untuk tujuan pengendalian manajemen 

2.1.2.4. Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern  

 Menurut Tuanakotta yang dikutip oleh Darmawan (2005), Sistem 

Pengendalian Internal mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang timbul karena: 

1. Persekongkolan (Collusion) 

Jika terjadi suatu persekongkolan, maka pemisahan tugas yang tercantum 

dalam perencanaan dan prosedur perusahaan hanya akan menjadi tulisan di 

atas kertas, yang dalam pelaksanaannya tidak efektif. Persekongkolan 

dapat menyebabkan hancurnya suatu sistem yang dilaksanakan. 

2. Biaya (Cost) 

Perlu dipertimbangkan aspek budaya manfaat dalam menyelenggarakan 

kegiatan pengendalian internal, agar pelaksanaan pengendalian intern 

dapat meningkatkan efisiensi usaha serta menghindari terjadinya kerugian. 
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Jika biaya pelaksanaan sistem jauh lebih besar daripada manfaat yang 

diperolehnya, maka perusahaan telah gagal mencapai tujuannya. 

3. Kelemahan Manusia (Human Weakness) 

Sistem Pengendalian Internal yang telah dirancang dengan sangat baik 

masih memiliki kemungkinan gagal. Hal ini disebabkan oleh adanya 

kelemahan manusia sebagai pelaksana sistem tersebut. Karena perasaan 

lelah, bosan, atau malas maka manusia terkadang menjadi kurang teliti 

dalam menjalankan pengendalian internal. Hal ini mengakibatkan 

kegagalan dalam pencapaian tujuan sistem tersebut. 

Menurut Bastian (2007:179), setiap sistem pengendalian memiliki 

keterbatasan seperti : 

1. Pengendalian internal yang bergantung pada pemisahan tugas dapat dihindari 

dengan kolusi. 

2. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan 

tertentu atau oleh pengelola. 

3. Personel keliru dalam memahami perintah karena kelalaian, tidak perhatian, 

maupun kelelahan. 

2.1.2.5. Pengendalian Internal atas Prosedur Pemberian Kredit 

Pengendalian internal dalam proses kredit menurut Tawaf (1999) dilihat dari 

beberapa aspek antara lain: 

1. Personel yang kompeten dan dapat dipercaya 

Aspek ini bila ditinjau dari proses kreditnya maka pengendalian internal 

dimulai dari: 
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a.  Saat permohonan 

Personel harus tahu syarat dan data yang harus dipenuhi oleh nasabah, 

jenis fasilitas yang diperlukan nasabah, dan lain-lain. 

b. Saat proses 

Personel harus memiliki pengetahuan dan kemampuan menganalisa 

kredit. Di samping itu, juga harus jujur dan obyektif. 

c.  Saat penarikan 

Personel harus memiliki pengetahuan yuridis mengenai pengikatan dan 

penguasaan jaminan kredit. Selain itu, personel harus mempunyai 

pengetahuan mengenai asal dana sehingga terjamin penyediaan dana dan 

realisasi penarikannya 

d. Saat pemantauan 

Seorang analis harus mengerti untuk memahami laporan usaha nasabah. 

2. Adanya pemisahan tugas 

Pengendalian internal dimulai dari: 

a. Saat permohonan 

Petugas penilai jaminan berbeda dengan petugas analisa kredit  

b. Saat proses  

Hasil analisa kredit dinilai kembali oleh pejabat bank yang lebih tinggi 

c.  Saat penarikan 

Pejabat bank yang melakukan persetujuan atas penarikan kredit berbeda 

dengan petugas bank yang melaksanakannya. 

d. Saat pemantauan 
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Petugas bank yang mengelola rekening nasabah, menginformasikan 

keadaan rekening nasabah kepada pejabat bagian kredit. 

3. Prosedur otorisasi yang tepat 

Pengendalian internal pada aspek ini adalah: 

a. Saat permohonan 

Prosedur permohonan kredit dipenuhi melalui proses dalam organisasi 

bank tersebut. 

b. Saat proses 

Pada saat proses kredit pengelola kredit harus memperhatikan wewenang 

pemutusan kredit dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bank. 

c. Saat penarikan  

Dalam proses penarikan kredit hanya pejabat bank yang berwenang 

dalam pemberian otorisasi penarikan atas kredit tersebut. 

d. Saat pemantauan 

Pada saat pemantauan petugas bagian kredit memperhatikan catatan 

pejabat bank pada laporan nasabah. 

4. Dokumen dan catatan yang memadai 

Aspek ini merupakan salah satu aspek terpenting agar pengendalian internal 

berjalan dengan baik, karena merupakan record bank dengan nasabah 

kreditnya.  Pengendalian internal yang dillakukan adalah: 

a. Saat permohonan 
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Bank harus meneliti tentang kelengkapan data permohonan kredit nasabah. 

Selain itu, informasi-informasi lain tentang nasabah yang diperoleh dari  

pihak eksternal harus dicatat. 

b. Saat proses  

Pada saat memproses kredit perlu dilakukan analisis debitur berdsarkan 

data/ informasi yang sangat lengkap. 

c. Saat penarikan 

Pada proses ini dilakukan kelengkapan dan standardisasi atas dokumen-

dokumen, warkat-warkat bank serta perangkat kerja administrasi bank. 

d. Saat pemantauan 

Saat proses ini file perkreditan harus terpelihara yang meliputi Kredit File 

serta data mengenai nasabah. 

5. Kontrol fisik aktiva dan catatan 

Pengendalian internal dalam aspek ini antara lain:   

a. Saat permohonan 

Sebelum proses kredit dilanjutkan, perlu dilakukan pemeriksaan di tempat 

(on the spot) atas usaha/proyek nasabah maupun jaminan kredit. Hal 

tersebut dilakukan agar pada waktu proses kredit selanjutnya data tentang 

catatan kondisi nasabah didasarkan pada kondisi obyektif yang 

sebenarnya.  

b. Saat proses 

Pada proses ini kontrol fisik dan catatan yang dilakukan adalah 

menganalisisnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat (on the spot). 
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c. Saat Penarikan 

Penarikan kredit memperhatikan stok dan piutang nasabah atau 

memperhatikan kebutuhan keuangan nasabah. Disamping itu, dokumen-

dokumen milik nasabah yang dititipkan ke bank disimpan pada tempat 

yang aman. 

d. Saat pemantauan 

Pada proses ini diadakan pemeriksaan on the spot secara teratur atas 

usaha/pabrik/proyek maupun stok nasabah. Kemudian, diadakan ricek 

antara laporan-laporan nasabah dengan hasil pemeriksaan di tempat. 

6. Pemeriksaan pekerjaan secara independen 

Untuk memastikan berfungsinya sistem pengendalian dalam kegiatan kredit 

seperti yang telah dijelaskan pada butir 1 sampai dengan 5 di atas, maka perlu 

dilakukan pemeriksaan yang bersifat independen oleh Satuan Kerja Audit 

Intern (SKAI). Rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya 

adalah berisi dorongan untuk lebih mendinamiskan sistem pengendalian.    

2.1.2.6. Pengawasan Dalam Pemberian Kredit 

 Pengawasan kredit menurut Muljono dalam bukunya “Manajemen 

Perkreditan bagi Bank Komersil” edisi ke-4 (2001) yaitu salah satu fungsi 

manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan 

kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien. Hal ini 

untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara 

mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah 

ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.    
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Menurut Susanto (1997), pengawasan yang dilakukan oleh bank dapat 

bersifat: 

a.  Pengawasan aktif  

Yaitu pengawasan dengan melihat dari laporan debitur dan rencana 

penggunaan penarikan kredit. 

b. Pengawasan Pasif 

Yaitu mengawasi secara langsung ke tempat debitur (on the spot). 

Menurut Iskandar (2008:128) pengawasan kredit merupakan salah satu 

fungsi manajemen dalam usahanya untuk menjaga dan mengamankan kekayaan 

bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindari 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mengendalikan dan 

mengawasi dipatuhinya kebijkan dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian dapat dikatakan untuk menjaga kualitas kredit maka pihak 

bank harus melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap pembayaran 

kewajiban debitur untuk menghindari kredit macet. 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran dari masalah yang ada serta pemecahannya digambarkan 

sebagai berikut:    
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Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objek penelitian dari penulisan ini adalah Bank DKI. Salah satu kegiatan 

usaha utama Bank DKI adalah menyakurkan dana dalam bentuk kredit. Kredit 

yang terdapat pada Bank DKI antara lain kredit produktif , kredit konsumtif, 

dan kredit program. Setelah menetapkan objek penelitian maka langkah kedua 

adalah penetapan judul penelitian dan perumusan masalah penelitian. Langkah 

ketiga mempelajari dan memahami teori yang mendukung penelitian ini. 

PT. Bank DKI 

Bank DKI  

Cabang Kebayoran Baru 

Observasi dan Wawancara Studi Pustaka 

Analisis Pengendalian Internal 

Atas Prosedur Pemberian Kredit 

Mengacu Pada Teori yang ada 

Penentuan Judul Skripsi dan 

Perumusan Masalah Penelitian  

Prosedur Pemberian 

Kredit dan Teori Terkait  

Kesimpulan dan Saran 
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Setelah itu, langkah keempat penulis melakukan observasi dan wawancara 

kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu pada Bank DKI 

cabang Kebayoran Baru. Langkah kelima melakukan penelitian mengenai 

pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit yang terdapat pada 

Bank DKI cabang Kebayoran Baru dan menganlisis hasil dari penelitian 

tersebut apakah hal tersebut telah sesuai dengan teori yang ada. Selanjutnya, 

langkah terakhir dari penelitian ini yaitu memberikan kesimpulan dan saran 

dari hasil analisis pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit pada 

Bank DKI cabang Kebayoran Baru.  

Variabel penelitian yang terdapat dalam penulisan ini antara lain:  

1. Prosedur pemberian kredit 

Prosedur pemberian kredit merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan 

sebelum kredit tersebut diberikan. Adapun tahapan prosedur pemberian kredit 

secara umum terdiri dari empat tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penilaian, 

tahap pelaksanaan, dan tahap pemantauan. Seluruh tahapan tersebut harus 

dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

2. Pengendalian internal 

Pengendalian internal merupakan suatu rangkuman kebijakan dan prosedur 

yang dapat membangun sistem di perusahaan berjalan dengan baik serta 

dapat mencapai tujuan perusahaan.  

3. Pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit.  

Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam meneliti pengendalian 

internal atas prosedur pemberian kredit adalah personel yang kompeten dan 
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dapat dipercaya, adanya pemisahan tugas, prosedur otorisasi yang tepat, 

terdapat dokumen dan catatan yang memadai, kontrol fisik aktiva dan 

catatan, dan pemeriksaan pekerjaan dilakukan secara independen.    
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kasus yaitu dengan 

meneliti bagaimana pengendalian internal atas prosedur kredit pada PT. Bank 

DKI yang kemudian akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada selama 

perkuliahan. Dalam hal ini peneliti hanya akan meneliti hal-hal yang terkait 

dengan pengendalian internal atas prosedur kredit pada PT. Bank DKI cabang 

Kebayoran Baru.  

Melalui penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis untuk 

mengetahui bagaimana tahapan-tahapan pemberian kredit yang ada pada bank 

tersebut, apakah telah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada. Disamping 

itu, juga ingin mengetahui bagaimana pengendalian internal dalam prosedur 

pemberian kredit pada Bank DKI apakah internal control pada bank tersebut 

telah berjalan dengan efektif atau tidak.  

3.2. Data Yang Akan Dihimpun  

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data yang 

bersifat kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang dapat diperoleh langsung baik dari responden maupun 

narasumber, berupa kebijakan, pedoman, dan prosedur kredit pada PT. Bank 
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DKI cabang Melawai. Disamping itu, data sekunder diperoleh dari membaca 

buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. 

3.3. Metode Pengambilan Sampel 

   Penelitian ini merupakan studi kasus sehingga sampel yang digunakan 

adalah  data yang diperoleh dari Bank DKI cabang Kebayoran Baru. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, terutama 

yang berkaitan dengan dengan kegiatan pengumpulan data adalah: 

a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap 

karyawan yang  bekerja pada bagian analis kredit dan administrasi 

kredit. 

b. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara baik kepada pimpinan 

maupun karyawan yang mempunyai hubungan langsung dengan objek 

penelitian untuk mendapatkan informasi.  

c. Studi Kepustakaan, yaitu dengan membaca buku literatur yang terkait 

dengan masalah yang akan dibahas. 

3.5. Teknik Pengolahan Data 

Data primer yang diperoleh dari observasi lapangan akan diolah secara 

kualitatif. Data tersebut berupa sejarah singkat, kebijakan kredit, pedoman dan 

prosedur pemberian kredit pada Bank DKI. Data-data ini akan dijadikan sebagai 

dasar analisis bagi penulis dalam membahas masalah yang diperoleh dari Bank 

DKI cabang Kebayoran Baru yang kemudian akan dikaitkan dengan teori-teori 

yang ada selama perkuliahan. 
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 Data yang telah terkumpul akan diolah berdasarkan metode yang telah 

ditetapkan dan bertujuan untuk menguji sejauh mana peranan pengendalian 

internal atas prosedur kredit. Oleh karena itu, metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif .       
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

4.1. Gambaran Umum PT. Bank DKI 

4.1.1. Latar Belakang PT. Bank DKI  

PT. Bank DKI merupakan Bank Milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI 

Jakarta yang berbentuk Perusahaan Daerah. Perusahaan ini didirikan berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank 

Pembangunan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1993 

tanggal 15 Januari 1993 perusahaan daerah ini merubah modal dasar dari 

Rp50.000.000.000 menjadi sebesar Rp300.000.000.000 sampai dengan tanggal 5 

Mei 1999. Kemudian pada tanggal 6 Mei 1999 berubah menjadi Perseroan 

Terbatas dengan modal dasar sebesar Rp700.000.000.000.- 

Adanya perubahan bentuk dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan 

Terbatas telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan 

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 1999 tanggal 1 Februari 

1999 dan telah diaktakan dengan Akta Notaris Harun Kamil, SH, Nomor 4 

tanggal 6 Mei 1999. Kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat 

Keputusan Nomor C-8270.HT.01.01.Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 dan telah 

diumumkan dalam Berita Negara Nomor 45, Tambahan Nomor 3283 tanggal 4 

Juni 1999.  

Kemudian Bank DKI melakukan penambahan modal dasar dari 

Rp1.000.000.000.000 menjadi Rp1.500.000.000.000. Modal disetor ditingkatkan 
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dari Rp553.917.000.000 menjadi Rp600.325.000.000 yang berasal dari 

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Penambahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-04111.HT.01.04-Tahun 2007 

tanggal 22 Nopember 2007. Penambahan modal disetor ini berasal dari hasil tagih 

sisa kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejak April 2005 

sampai dengan April 2006 sejumlah Rp46.408.851.656. Sisa yang lebih besar  

Rp851.656 dibukukan sebagai cadangan setoran modal Bank 

4.1.2. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi PT. Bank DKI 

• Visi   

Menjadi Bank terbaik yang membanggakan diantara bank sekelasnya dan 

menjadi pilihan utama nasabah.  

• Misi  

Bank berkinerja unggul dan menjadi mitra strategis dunia usaha dan 

masyarakat. Selain itu, Bank DKI juga dapat menjadi andalan Pemerintah 

Provinsi DKI melalui pelayanan terpadu dan professional.  

Dengan adanya visi dan misi tersebut Bank DKI memiliki nilai-nilai budaya 

perusahaan yang harus diterapkan dalam bekerja. Nilai-nilai perusahaan ini sering 

disebut sebagai “KTPPDKI” yang meliputi: 
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1. Komitmen, yaitu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang disepakati dan 

bertanggung jawab dengan sepenuh hati. Misalnya: memegang teguh dan 

berupaya keras untuk mencapai target serta menjalankan tugas sesuai 

aturan yang berlaku. 

2. Teamwork, yaitu kerjasama yang didasari semangat saling menghargai dan 

menghormati untuk mencapai hasil yang terbaik. Misalnya: bersedia untuk 

saling mendengar dan menghargai pendapat orang lain dan berpikir positif. 

3. Professional, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian, 

keterampilan dan pengetahuan di bidangnya untuk mencapai kinerja 

terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kode etik bankir. Misalnya: 

bekerja berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent) dan selalu belajar 

untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan keahliannya. 

4. Pelayanan, yaitu memberikan layanan terbaik kepada semua nasabah 

dengan sikap ramah, sopan, tulus dan rendah hati agar dapat memberikan 

kepuasan. Misalnya: senyum, salam, sapa dan memberikan layanan 

dengan sigap, cepat dan akurat. 

5. Disiplin, yaitu melaksanakan tugas secara tepat waktu, tepat guna, dan 

tepat manfaat. Misalnya: tepat waktu dan bertindak sesuai dengan 

kebijakan dan prosedur yang berlaku dengan penuh tanggung jawab. 

6. Kerja keras, yaitu melaksanakan tugas dengan segala daya upaya untuk 

mencapai hasil yang terbaik. Misalnya: menyelesaikan pekerjaan dengan 

kualitas yang terbaik dan rela mengorbankan kepentingan pribadi demi 

tercapainya kepentingan perusahaan. 
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7. Integritas, yaitu membangun kepercayaan dengan menjaga kejujuran, 

tanggung jawab, moral, serta satu kata dengan perbuatan. Misalnya: berani 

menyatakan fakta apa adanya secara transparan dan jujur dengan tetap 

menjaga rahasia bank dan perusahaan. Disamping itu, menjunjung tinggi 

kebenaran sesuai dengan kode etik bankir. 

• Struktur Organisasi Bank DKI cabang Kebayoran Baru 

Setiap perusahaan harus memiliki struktur organisasi untuk mengetahui 

tugas dan wewenang dari masing-masing bagian. Hal ini perlu dibuat agar 

tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi jelas serta dapat 

memperlancar aktivitas usaha perusahaan.  

Pada Bank DKI Cabang Kebayoran Baru, transaksi yang terkait dengan 

prosedur pemberian kredit ditangani oleh Seksi Pemasaran, Seksi 

Administrasi kredit dan Seksi Penyelamatan kredit. Pada Bagian 

Pemasaran ini terdiri dari enam orang yang  meliputi lima orang Analis 

Kredit dan satu orang Pemimpin Seksi Pemasaran. Dalam hal ini 

Pemimpin Cabang membawahkan Seksi Pemasaran dan Unit 

Penyelamatan Kredit. Hal tersebut karena tanggung jawab utama dari 

Seksi Pemasaran antara lain: 

1. Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah atau calon 

nasabah 

2. Mengelola Permohonan Kredit sesuai dengan kewenangan Cabang. 
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3. Merekomendasikan/mengusulkan permohonan kredit calon debitur. 

4. Melakukan pemantauan kolektibilitas pinjaman nasabah. 

5. Melayani penelitian potensi ekonomi dan menyusun peta bisnis  

6. Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit yang 

berkoordinasi dengan Kontrol Intern Cabang (KIC) 

Disamping itu, untuk unit Penyelamatan Kredit terdiri dari tiga orang yang 

kegiatannya meliputi: 

1. Mengelola kredit bermasalah dengan kloektibilitas  II,III, dan IV 

2. Melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dengan 

kloektibilas II, III, dan IV 

3. Mengelola administrasi dan laporan kredit bermasalah kolektibilitas II, 

III, dan IV. 

4. Penanganan kualitas kredit kolektibiliti V dilakukan oleh Grup 

Supervisi Kredit dengan  restrukturisasi, pemberian diskon dan bunga. 

 Dengan adanya hal tersebut maka Pemimpin Cabang wajib memantau 

terus kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pemasaran. dan Unit 

Penyelamatan Kredit untuk menjaga agar NPL dari bank DKI cabang 

Kebayoran Baru tidak mengalami peningkatan. Sementara itu, Wakil 

Pemimpin bidang operasional mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh 

seksi administrasi kredit.  
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Pada Seksi Administrasi Kredit terdiri dari delapan orang,  meliputi tujuh 

orang Administrasi Kredit dan satu orang Pemimpin Seksi Adminstrasi 

Kredit. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Administrasi Kredit 

antara lain: 

1. Mengelola analisis risiko kredit dan kepatuhan 

2. Mengelola adminstrasi perkreditan dan portepel kredit 

3. Memantau proses pemberian kredit 

4. Mengelola penerbitan Jaminan Bank. 

Dengan demikian, segala masalah yang terkait dengan hal tersebut di atas 

harus diketahui oleh Wakil Pemimpin bidang operasional. Hal ini terkait 

dengan kelancaran operasional perusahaan. Wakil Pemimpin bidang 

operasional ini tidak hanya membawahi Seksi Administrasi Kredit, tetapi 

juga Seksi Akuntansi dan Seksi Back Office.  

Kemudian untuk transaksi yang terkait dengan pelayanan nasabah dalam 

cabang ini di tangani oleh Wakil Pemimpin bidang pelayanan nasabah  

Beliau hanya menangani masalah-masalah yang terjadi pada Seksi Teller 

dan Seksi Pelayanan Nasabah. Disamping itu, Wakil Pemimpin bidang 

pelayanan nasabah juga mempunyai wewenang untuk mengawasi kinerja 

dari pemimpin kantor kas. 
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4.1.3. Aktivitas usaha Bank DKI  

   Dalam menjalankan usahanya perusahaan ini bergerak pada bidang 

perbankan. Bank ini menyediakan berbagai produk dan layanan yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Adapun aktivitas usaha yang dijalankan oleh  

Bank DKI antara lain: 

1. Menghimpun Dana, meliputi: 

a. Giro Rupiah dan Dolar 

b. Deposito Berjangka Rupiah dan Dolar 

c. Tabungan Monas 

d. Tabungan Simpeda 

e. Tabungan Hari Tua (THT) Monas 

2. Menempatkan dan Menyalurkan dana, meliputi: 

a. Kredit Produktif, yaitu kredit untuk tujuan usaha. Contohnya: Kredit 

Modal Kerja Umum, Kredit Investasi Umum dan Kredit Sindikasi. 

b. Kredit Konsumtif, yaitu kredit untuk tujuan di luar usaha dan umumnya 

bersifat perorangan. Contohnya: Kredit Multiguna,, Kredit Multiguna 

Promo, dan Kredit Pemilikan Rumah. 

c. Kredit Program, yaitu fasilitas kredit yang diberikan untuk tujuan usaha 

dan konsumtif dengan persyaratan dan ketentuan ditetapkan oleh 

pemerintah pusat ataupun pemerintah propinsi DKI Jakarta. Contohnya: 

Kredit Laris, Kredit Golongan Usaha Skala Kecil (GUSK), dan Kredit 

Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS). 
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4.2.  Kebijakan Kredit pada Bank DKI 

4.2.1.  Kredit Multiguna pada Bank DKI 

4.2.1.1. Ketentuan Umum Kredit Multiguna (KMG)   

 Kredit Multiguna (KMG) adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan individu dengan jumlah pinjaman disesuaikan dengan 

penghasilan, kebutuhan pembiayaan, dan kemampuan membayar kembali oleh 

calon debitur.  

Syarat penerima kredit tersebut adalah pegawai aktif dengan usia pemohon 

minimal 23 (dua puluh tiga) tahun, dengan ketentuan: 

1. Kredit multiguna harus sudah lunas pada usia 56 (lima puluh enam) tahun 

bagi pegawai, sedangkan untuk pendidik dan dokter sampai dengan usia 

60 (enam puluh) tahun. 

2. Masa kerja minimal dua tahun sejak diangkat menjadi Pegawai tetap 

untuk penghasilan dibayar melalui Bank DKI sedangkan untuk 

penghasilan tidak dibayar melalui Bank DKI minimal masa kerja adalah 

tiga tahun. Bukti bahwa debitur adalah pegawai tetap harus ditunjukkan 

dengan surat keterangan dari Instansi yang bersangkutan.   

3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibayar maupun tidak dibayar 

melalui Bank DKI harus menyerahkan asli sk calon pegawai, asli sk 

Pegawai Tetap, asli Berkala Terakhir, asli kartu TASPEN, dan asli kartu 

pegawai. 
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4. Bagi pemohon yang merupakan pegawai BUMN dan BUMD harus 

menyerahkan asli sk Pengangkatan Pegawai Tetap dan sk Berkala 

Terakhir, kartu Jamsostek, atau sejenisnya. 

5. Bagi pemohon yang merupakan pergawai perusahaan swasta harus 

menyerahkan asli sk Pengangkatan Pegawai Tetap atau surat keterangan 

Perusahaan, Ijazah terakhir, sk Berkala Terakhir dan kartu 

Jamsostek/Dana Pensiun atau lainnya. 

6. Pemohon mempunyai penghasilan tetap (regular income) serta 

mempunyai kemampuan mengangsur pinjamannya tersebut. 

7. Untuk permohonan KMG di atas Rp50.000.000 calon debitur diwajibkan 

menyampaikan NPWP dan SPT Pajak Tahun terakhir. Jika debitur tidak 

mempuyai penghasilan lainnya diluar gaji maka debitur yang 

bersangkutan dapat menggunakan NPWP tempat debitur bekerja. 

8. Berdomisili tetap diwilayah Jabodetabek dan sekitarnya 

9. Setiap debitur wajib membuka rekening tabungan di Bank DKI dengan 

saldo minimal satu kali angsuran kredit. 

10. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan KMG. 

Bagi pensiunan yang ingin mengajukan kredit maka usia maksimal adalah 74 

(tujuh puluh empat) tahun. Pada usia tersebut kredit multi guna harus sudah lunas 

dengan menyerahkan surat keputusan pensiun dari Instansi tempat debitur pernah 

bekerja dan atau menyerahkan copy kartu pensiun yang telah dilegalisir oleh 

Analisis Pengendalian Internal..., Dini Rachmayanti, Ak.-Ibs, 2009



45 

 

instansi yang menerbitkan. Debitur tersebut harus berdomisili tetap di wilayah 

Jabodetabek dan sekitarnya. Dalam mengajukan pinjaman pada bank DKI jika 

permohonan disetujui maka debitur harus membuka rekening tabungan di Bank 

DKI dengan saldo minimal satu kali angsuran kredit.   

4.2.1.2. Kebijakan Kredit Multi Guna 

Dalam kredit multiguna maksimum kredit yang diberikan kepada debitur 

antara lain: 

1. Bagi pemohon yang penghasilannya telah dibayar melalui Bank DKI dapat 

diberikan maksimum kredit 25 (dua puluh lima) kali total penghasilan, 

setinggi-tingginya Rp300.000.000.  

2.  Bagi pemohon yang penghasilannya tidak dibayar melalui Bank DKI dapat 

diberikan maksimum kredit 15 (lima belas) kali penghasilan, setinggi-

tingginya Rp150.000.000 

3.  Bagi pensiunan yang dana pensiunannya telah dibayar melalui Bank DKI 

atau instansi pembayar telah bekerjasama dengan Bank DKI maka 

maksimum kredit yang diberikan 20 (dua puluh) kali uang uang pensiun 

yang diterima setiap bulan, setinggi-tingginya Rp50.000.000 

4.  Penghasilan yang diperhitungkan untuk menetapkan besarnya kredit 

adalah penghasilan utama (gaji dan penghasilan rutin lainnya) yang dibawa 

pulang (take home pay) dan lainnya sesuai dengan ketentuan umum dari 

Kredit Multiguna. 
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5.  Maksimum besarnya angsuran kredit (pokok+bunga) yang menjadi 

kewajiban  debitur baik bagi pegawai aktif maupun pensiunan setiap 

bulannya adalah 50% dari penghasilan. Besarnya angsuran kredit tidak 

boleh melebihi dari yang dibayarkan melalui Bank DKI. 

Kebijakan kredit multi guna dengan jangka waktu kredit yang diberikan untuk 

pegawai Pemprov DKI Jakarta yaitu sampai dengan 120 (seratus dua puluh) bulan 

sedangkan untuk pensiunan pegawai Pemprov DKI Jakarta diberikan kredit 

sampai dengan usia 74 (tujuh puluh empat) tahun. Disamping itu, untuk debitur 

yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta jangka waktu kredit paling 

lama 48 (empat puluh delapan) bulan. 

Perhitungan bunga kredit dilakukan secara flat tetap, khusus untuk kredit multi 

guna Pemprov DKI Jakarta dan kredit multi guna pensiunan. Apabila jangka 

waktu kredit sampai dengan 84 (delapan puluh empat) bulan maka perhitungan 

bunga dilakukan secara flat menurun. Perhitungan bunga dengan flat menurun 

diartikan bahwa prosentase bunga dengan prosentase hutang pokok pinjaman 

berbanding terbalik. Dengan demikian semakin lama jangka waktu kredit maka 

semakin kecil bunga yang harus dibayarkan oleh debitur. Hal ini karena bunga 

merupakan pendapatan bagi pihak bank sehingga pada tahun pertama pembayaran 

angsuran, debitur dikenakan bunga yang tinggi. Sementara itu untuk hutang pokok 

pinjaman, apabila semakin lama jangka waktu kredit maka semakin besar hutang 

pokok yang harus dibayarkan oleh debitur. Kemudian apabila jangka waktu kredit 

lebih dari 84 bulan sampai dengan 120 bulan perhitungan bunga dilakukan secara 

flat tetap. Perhitungan bunga secara flat tetap adalah prosentase antara bunga 
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dengan prosentase hutang pokok adalah sama. Dengan demikian debitur 

membayar bunga angsuran sampai dengan jangka waktu kredit yang telah 

ditetapkan besarnya sama. Hal tersebut juga berlaku bagi pembayaran hutang 

pokok pinjaman.  

Sementara itu, untuk biaya-biaya yang ditanggung debitur antara lain provisi 

dikenakan 1% dari maksimum kredit. Apabila maksium kredit sampai dengan 

Rp100.000.000 biaya administrasi yang dikenakan sebesar Rp250.000. Akan 

tetapi apabila kredit yang diajukan di atas Rp100.000.000 biaya administrasi 

sebesar Rp350.000. 

Dalam hal jaminan dan pengikatannya, terdiri dari dua jenis, antara lain: 

1. Penghasilan dibayar di Bank DKI  

a. Untuk pegawai Pemprov DKI Jakarta dan BUMD, maksimum kredit di atas 

Rp100.000.000 harus memberikan jaminan tambahan seperti sertifikat 

tanah, sertifikat tanah dan bangunan. Kemudian jumlah angsuran kredit 

adalah berkisar 50% dari penghasilan.  

b. Pegawai Pemerintah Pusat/BUMN/Swasta, maksimum kredit di atas 

Rp50.000.0000 harus ada jaminan tambahan seperti sertifikat tanah, 

sertifikat tanah dan bangunan. Kemudian jumlah angsuran kredit adalah 

berkisar antara 40% sampai dengan 45% dari penghasilan.      

2. Penghasilan tidak dibayar di Bank DKI 

Dalam hal ini maksimum kredit di atas Rp30.000.000 harus ada jaminan 

tambahan seperti sertifikat tanah, sertifikat tanah dan bangunan. 
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Nilai jaminan tambahan yang diberikan minimal 100% sebanding dengan 

maksimum kredit. Apabila maksimum kredit di bawah Rp100.000.000 maka 

pengikatan jaminan dilakukan secara di bawah tangan. Sementara itu, untuk kredit 

di atas Rp100.000.000 pengikatatan jaminan dilakukan secara notariil. 

Disamping itu, agunan bangunan harus ditutup dengan asuransi kebakaran 

pada perusahaan asuransi yang disetujui Bank DKI sebesar nilai taksasi. Proses 

pembayaran angsuran kredit multiguna dilakukan setiap tanggal 26 yang terdiri 

dari angsuran pokok dan bunga. Cara pemotongan penghasilan atau gaji secara 

langsung dilakukan dengan: 

1.  Auto debet rekening tabungan atas nama debitur yang bersangkutan 

berdasarkan surat kuasa debitur, atau 

2. Pemotongan gaji oleh bendaharawan pembayar gaji dari instansi yang 

bersangkutan berdasarkan surat kuasa dari debitur apabila penghasilan atau 

gaji tidak dibayar melalui Bank DKI, atau 

3. Pemotongan gaji oleh Koperasi pegawai/karyawan instansi yang 

bersangkutan yang telah mempunyai Perjanjian Kerjasama dengan Bank 

DKI secara notariil.          

Sementara itu, apabila debitur terlambat dalam melakukan pembayaran maka 

angsuran pokok dan atau bunga dikenakan denda tunggakan sebesar 150% dari 

tarif suku bunga yang berlaku per tahun. Denda tersebut dihitung dari besarnya 

jumlah angsuran yang tertunggak dan lamanya tunggakan terjadi. 
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Pelunasan kredit multiguna terdiri dari dua jenis, yaitu: 

a.  Pelunasan kredit sebelum jatuh tempo 

Apabila debitur melunasi kreditnya sebelum jatuh tempo maka debitur akan 

dikenakan penalti sesuai ketentuan syarat kredit yang berlaku. Sementara itu, 

khusus kredit multi guna Pemprov DKI Jakarta dan kredit multi guna 

pensiunan dengan jangka waktu lebih dari 84 bulan dikenakan penalti bunga 

untuk jangka waktu sampai dengan 72 bulan. Hal ini dilakukan oleh debitur 

karena  debitur memiliki kemampuan dan keinginan untuk segera melunasi 

hutangnya. 

b. Pelunasan kredit saat jatuh tempo  

Apabila debitur melakukan pelunasan kredit sesuai dengan jangka waktu 

pembayaran angsuran  yang telah ditetapkan, maka saldo angsuran pokok dan 

bunganya telah bersaldo nihil. 

Apabila debitur pindah pekerjaan selama kredit berjalan maka yang 

bersangkutan harus melunasi sisa kreditnya. Hal ini tidak dilakukan bagi debitur 

yang menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah, sertifikat tanah dan bangunan 

rumah milik debitur tersebut.      

4.3. Prosedur Pemberian Kredit 

Dalam pemberian kredit secara garis besar melalui tahapan-tahapan proses 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.1.Prosedur Pemberian Kredit 

 

 

 

Berikut ini akan dijelaskan lebih dalam tentang prosedur pemberian kredit 

yang terdapat pada gambar 4.1 

4.3.1 Proses Pengajuan Permohonan Kredit 

 Dalam tahap permohonan kredit  bagian yang terkait adalah bagian pemasaran 

kredit yang memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Menerima permohonan kredit multiguna yang diajukan oleh nasabah sesuai 

dengan kewenangan Cabang. 

b. Melakukan registrasi terhadap debitur yang mengajukan kredit tersebut. 

c. Memeriksa kelengkapan dan validnya dokumen.   

Dokumen-dokumen yang terkait dengan tahap permohonan kredit disebut 

dengan dokumen aplikasi kredit, yang meliputi: 

a. Formulir Permohonan Kredit Multiguna. 

Pada formulir ini berisi permohonan pinjaman debitur, data pribadi 

debitur,data pekerjaan pemohon, dan data istri/suami pemohon. Disamping 

itu terdapat juga data pendapatan dan pengeluaran per bulan, sumber 

pelunasan pinjaman dan hubungan debitur dengan bank.  
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b. Surat Kuasa 

Surat kuasa ini dilampirkan pada Formulir Permohonan Kredit. Surat 

tersebut digunakan untuk menyairkan TASPEN, JAMSOSTEK, atau 

setara dengan itu. Surat kuasa ini berlaku untuk semua pengajuan kredit. 

Namun, bagi pihak swasta yang ingin mengajukan kredit maka surat kuasa 

tersebut ditambahkan dengan surat kuasa memotong gaji. 

c. Data pribadi debitur, seperti Kartu Keluarga (KK), surat nikah, Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) baik suami maupun istri. 

d. Buku tabungan Bank DKI dan slip gaji terakhir debitur.  

e. Dokumen yang dijaminkan, misalnya TASPEN dan sk Pegawai. Apabila 

kredit yang diajukan diatas Rp50.000.000 maka dokumen tersebut adalah 

surat kepemilikan atas jaminan tersebut, seperti Sertifikat Hak Milik 

(SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan lain-lain.  

Pada tahap pertama debitur mengunjungi bank DKI untuk meminta formulir 

permohonan kredit multiguna yang terdapat pada bagian pemasaran. Setelah itu, 

bagian pemasaran memberikan formulir permohonan tersebut dan 

memberitahukan kepada debitur untuk membawa persyaratan yang harus di 

lengkapi sesuai dengan jenis kredit yang bersangkutan. Apabila semua 

persyaratan tersebut telah dilengkapi maka debitur mengunjungi kembali bagian 

pemasaran untuk memberikan semua dokumen dan data pribadi yang dibutuhkan. 

Setelah itu,analis kredit memproses dokumen tersebut dengan memeriksa 

kelengkapan dan validnya dokumen yang diberikan. Semua dokumen tersebut 

diurutkan mulai dari formulir permohonan kredit, surat kuasa dari instansi yang 
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bersangkutan, data pribadi, serta dokumen-dokumen yang dijaminkan dan 

dijadikan dalam satu bundel kredit. Setelah itu, analis kredit melakukan registrasi 

terhadap aplikasi tersebut dengan mencatat identitas debitur dan jenis kredit serta 

jumlah plafond yang diajukan ke dalam buku “Registrasi Surat Masuk Kredit”. 

Setelah itu, bundel kredit tersebut diserahkan kepada Pemimpin seksi pemasaran 

untuk diperiksa kelengkapan data debitur. Kemudian, setelah diperiksa oleh 

Pemimpin seksi pemasaran maka bundel tersebut diserahkan kembali kepada 

analis untuk dilakukan analisis kredit. Tahap permohonan kredit tersebut 

dijelaskan dalam gambar  4.2 
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Gambar 4.2. Tahap Permohonan Kredit 

 

Sumber: Hasil olahan 
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4.3.2. Proses Analisis Kredit 

 Dalam proses ini terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan antara lain: 

1. Tahap pengumpulan data 

Bagian yang bertanggung jawab atas tahap pengumpulan data adalah 

bagian pemasaran kredit yang dilakukan oleh analis kredit. Dalam tahap 

ini analis kredit memiliki tugas antara lain: 

1. Mengumpulkan informasi-informasi pokok yang terkait dengan debitur. 

2. Melakukan input data debitur yang telah diperoleh ke dalam sistem. 

3. Melakukan konfirmasi kepada instansi yang bersangkutan jika debitur 

memiliki pinjaman pada bank lain. 

Adapun dokumen yang terkait dengan tahap pengumpulan data adalah 

sama dengan pada tahap permohonan kredit. Hal ini karena pada tahap 

pengumpulan data analis mengumpulkan informasi dari data yang 

diperoleh pada waktu debitur mengajukan permohonan.  

Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dilakukan sebelum 

menganalisis suatu kredit. Hal ini karena apabila data yang dianalisis tidak 

benar  maka hasil yang diperoleh pun juga tidak benar. Oleh karena itu, 

informasi yang diperoleh harus lengkap, akurat, dan up to date.   

Dalam tahap ini, analis melakukan rencana pengumpulan data. Misalnya 

menentukan metode yang akan digunakan dalam mengumpulkan data, 

seperti metode wawancara, mengunjungi langsung ke tempat debitur 

tinggal, atau melalui pihak ketiga seperti Bank Indonesia. Setelah itu, 
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analis melaksanakan pengumpulan data misalnya dengan melakukan 

wawancara terhadap debitur untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam menganalisis kredit tersebut, seperti pekerjaan debitur, penghasilan 

debitur, usia debitur, dan lain-lain. Misalnya, apakah debitur tersebut 

merupakan pegawai pemprov DKI atau swasta. Apabila debitur tersebut 

merupakan debitur pegawai swasta maka apakah instansi yang 

bersangkutan telah melakukan kerjasama sebelumnya pada Bank DKI apa 

belum. Apabila instansi yang bersangkutan belum melakukan kerjasama 

kepada Bank DKI maka pegawai tersebut tidak bisa mengajukan kredit 

multiguna. Hal ini karena kredit yang ada pada Bank DKI bukan kredit 

lepas melainkan kredit yang berdasarkan atas perjanjian kerjasama. 

Setelah itu, analis melakukan input atas informasi tersebut ke dalam sistem 

dan disimpan pada file database kredit multiguna dan kemudian analis 

melakukan verifikasi atas data tersebut. Prosedur pengumpulan data 

tersebut dijelaskan pada gambar 4.3. 
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Gambar 4.3. Prosedur Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pedoman dan Kebijakan Perkreditan Bank DKI 

 

2. Tahap verifikasi data 

Tahap verifikasi perlu dilakukan untuk meyakini kebenaran dan 

keakuratan atas informasi yang telah diperoleh. Oleh karena itu, bagian 

yang terkait dengan tahap ini sama dengan pada tahap pengumpulan data, 

yaitu bagian pemasaran kredit. Dalam hal ini analis bertanggung jawab 

atas kebenaran data yang diperoleh.  
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Dokumen yang terkait pada tahap ini antara lain: 

a. Hasil foto jaminan.  

Dalam foto tersebut harus disertakan pemilik dari jaminan tersebut. 

Hal ini untuk mengetahui atas kebenaran kepemilikan jaminan. Hasil 

foto ini digunakan analis dalam menilai kelayakan dari jaminan 

tersebut.  

b. Formulir taksasi jaminan 

Dalam formulir ini dapat dilihat seberapa besar tingkat likuiditas dari 

jaminan tersebut apabila suatu saat debitur mengalami gagal bayar. 

Dengan demikian, analis dapat mengetahui berapa maksimum kredit 

yang dapat diberikan kepada debitur tersebut. 

Sementara itu, laporan yang terkait dengan tahap ini adalah laporan 

Sistem Informasi Debitur (SID). SID adalah informasi yang diberikan 

dari Bank Indonesia kepada bank-bank umum untuk mempermudah 

mengidentifikasi kualitas debitur. Isi dari SID meliputi data pribadi 

dan informasi tentang penyediaan dana debitur pada bank lain yang 

mencakup kolektibilitas debitur tersebut. Dengan demikian nasabah 

tidak dapat melakukan kecurangan dalam menyampaikan informasi 

yang terkait. 

 Analis pertama sekali melakukan verifikasi data melalui bank lain yang 

memiliki hubungan dengan debitur. Verifikasi tersebut dilakukan melalui 

Sistem Informasi Debitur. Apabila debitur tersebut memiliki pinjaman 

pada bank lain dan kualitas debitur masuk dalam kategori kurang lancar 
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maka debitur tersebut tidak dapat diberikan pinjaman. Sementara itu, 

apabila kualitas debitur tersebut lancar tetapi masih memiliki pinjaman 

maka debitur harus membawa bukti yang menjelaskan bahwa debitur 

tersebut telah melunasi pinjaman pada bank yang bersangkutan pada 

waktu akad perjanjian kredit.  

Disamping itu, bagi debitur yang mengajukan kredit dengan jaminan 

tambahan maka jaminan tersebut harus diverifikasi. Dalam hal ini analis 

meninjau lokasi jaminan debitur yang disebut dengan on the spot (ots). 

Dalam peninjauan ini analis menilai lokasi jaminan tersebut dan mencari 

informasi tentang harga pasar pada kawasan tersebut. Hal tersebut 

dinamakan dengan taksasi jaminan. Disamping itu, analis juga perlu 

mencari informasi tentang status dari jaminan tersebut, misalnya apabila 

jaminan berupa tanah maka perlu diperiksa apakah tanah tersebut tanah 

sengketa atau tidak. Setelah itu, analis membuat analisis dari hasil taksasi 

tersebut ke dalam formulir berita acara taksasi jaminan. Dokumen ini 

harus diotorisasi oleh analis kredit, Pemimpin seksi kredit, dan Pemimpin 

Cabang. Tahap ini akan dijelaskan pada gambar 4.4 
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Gambar 4.4. Tahap Verifikasi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Pedoman dan Kebijakan Perkreditan Bank DKI 

3. Analisis Keuangan 

Setelah dilakukan verifikasi data, selanjtunya analis melakukan analisis 

keuangan debitur. Dalam tahap ini bagian terkait hanya bagian pemasaran. 

Dalam hal ini analis melakukan analisis keuangan debitur yang berfungsi 

untuk menganalisis kelayakan debitur. Analisa keuangan pada kredit 

multiguna hanya memperhatikan gaji pokok debitur.  

Dalam menganalisis keuangan maka dokumen yang terkait antara lain: 

1. Formulir analisa keuangan.  

Pada kredit multiguna formulir ini tedapat pada formulir permohonan 

kredit. Informasi yang terdapat pada formulir ini penghasilan debitur 

dan penghasilan lain di luar pekerjaan.   

2. Memorandum Pengusulan Kredit 
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Dokumen ini berisi tentang pertimbangan kredit yang akan diberikan 

kepada debitur berdasarkan hasil analisis yang dilakukan analis. 

Dokumen ini harus mendapat persetujuan dari pemimpin seksi 

pemasaran dan pemimpin cabang. 

Dalam tahap analisis keuangan, untuk kredit multiguna analis 

menganalisis penghasilan debitur. Adapun analisis keuangan pada 

debitur kredit multiguna adalah sebagai berikut:  

Data seorang debitur dengan usia 53 (lima puluh tiga) tahun bekerja 

sebagai pegawai Pemprov DKI mengajukan kredit multiguna dengan 

plafon Rp80.000.000 dengan jangka waktu tiga tahun. Penghasilan 

pokok debitur yang diterima tiap bulan sebesar Rp3.0000.000. Dari 

kasus tersebut maka analisis keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Menurut ketentuan kredit multiguna bahwa penghasilan yang 

dibayar melalui Bank DKI maksimum kredit yang diberikan 25 kali 

total penghasilan dan jumlah angsuran kredit yang diberikan 

minimal 50% dari penghasilan.  

� Batas maksimum kredit yang diberikan: Gaji pokok x 25 

Rp3.0000.000 x 25 = Rp75.000.000 

� Angsuran kredit: 50% x gaji pokok 

50% x Rp3.000.000 = Rp1.500.000 

Kemudian lihat pada tabel angsuran kredit multiguna untuk 

pegawai yang penghasilan di bank DKI, berapa maksimum 

kredit yang dapat diberikan jika angsuran per bulan sebesar 
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Rp1.500.000. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh bahwa 

angsuran yang berkisar Rp1.500.000 maksimum kredit 

yang  dapat diberikan hanya sebesar Rp30.000.000 dengan 

jangka waktu dua tahun. 

b. Dalam hal usia, debitur harus dapat melunasi kredit tersebut sampai 

usia 56 tahun. Hal ini berarti jangka waktu maksimum kredit yang 

dapat diberikan adalah tiga tahun. 

c. Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, maka kredit yang dapat 

disetujui sebesar Rp30.000.000 dengan jangka waktu dua tahun. 

Setelah dilakukan analisis keuangan maka hasil tersebut di konfirmasi 

kepada debitur untuk diberitahukan bahwa kredit yang dapat disetujui 

sebesar Rp30.000.000 apakah debitur tersebut setuju atau tidak. Apabila 

debitur menyetujui hal tersebut maka analis memproses hasil tersebut 

dengan menginput ke sistem yang kemudian disajikan dalam 

memorandum pengusulan kredit. Setelah itu, dokumen tersebut diotorisasi 

oleh pemimpin seksi pemasaran dan pemimpin cabang. 

3.Struktur Fasilitas Kredit 

Tahap ini merupakan tahap pemberian struktur fasilitas kredit. Pada tahap 

ini bagian yang terkait adalah bagian pemasaran. Adapun tugas yang 

dilakukan oleh bagian pemasaran pada tahap ini adalah menginput data 

debitur, menetapkan jenis kredit yang diberikan, jangka waktu kredit, 

jaminan yang diperlukan dan pengikatannya. 
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Dokumen yang terkait pada tahap ini adalah dokumen usulan struktur 

fasilitas kredit. Pada dokumen ini berisi tentang maksimum kredit yang 

disetujui, keperluan kredit, jenis kredit yang akan diberikan, jaminan yang 

diperlukan, dan kemungkinan pengikatan serta penutupan asuransinya 

Pada tahap ini analis membuat laporan tentang sruktur fasilitas kredit yang 

telah mendapat persetujuan dari Pemimpin Seksi Pemasaran. Hal tersebut 

disajikan ke dalam laporan usulan struktur fasilitas kredit. Laporan ini 

dibuat untuk arsip analis apabila terdapat usulan perpanjangan kredit oleh 

debitur yang pernah mengajukan kredit sebelumnya. 

   4.3.2. Proses Persetujuan Kredit  

Persetujuan kredit merupakan keputusan dari Kelompok Pemutus Kredit 

(KPK) untuk menempatkan dana dan modal Bank pada aktiva yang berisiko. Oleh 

karena itu, persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa 

nasabah yang disetujui kreditnya adalah nasabah yang layak. Nasabah yang layak 

adalah nasabah yang kreditnya harus sesuai dengan kebijakan dan prosedur 

pemberian kredit dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan terhadap batas 

pemberian kredit yang telah ditetapkan.  

Dengan demikian, bagian yang terkait dengan tahap ini adalah unit 

pemasaran kredit yaitu analis kredit dan Pemimpin seksi Pemasaran. Tugas dari 

bagian tersebut adalah ikut berperan dalam memutus kredit. Adapun dokumen 

yang terkait pada tahap ini antara lain: 
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1. Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) 

Dokumen ini berisi tentang pertimbangan dan alasan diterima atau 

ditolaknya suatu permohonan kredit. Dokumen ini ditandatangani oleh 

Pemimpin Seksi Pemasaran kredit dan Pemimpin Cabang. 

2. Surat Keputusan Kredit (SKK) 

 Dokumen ini merupakan pedoman pembuatan perjanjian kredit. Oleh 

karena itu, dokumen tersebut harus menyatakan dengan jelas syarat-

syarat dan jaminan yang harus dipenuhi sebelum penarikan kredit 

dilakukan. Surat Keputusan Kredit dibuat oleh unit pemasaran yang 

kemudian ditandatangani oleh Pemimpin Cabang. 

Prosedur persetujuan kredit dimulai dari tahap kewenangan memutus kredit 

sampai dengan tahap pencairan kredit. 

1. Tahap kewenangan memutus kredit 

Kredit yang disetujui adalah kredit yang harus sesuai dengan wewenang 

dalam memutus kredit. Berikut ini adalah tabel kewenangan memutus 

kredit pemimpin cabang. 
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Tabel 4.1.Wewenang Memutus Kredit 

Case Analis 

Pemasaran 

Pemimpin 

Seksi 

Pemasaran 

Pemimpin 

Cabang 

KPK+1 

(Group) 

Setuju Tolak 

1. �  �  �  - �  - 

2. �  �  �  �  �  - 

3. �  �  �  X - X 

4. X �  �  �  �  - 

5. X �  �  X - X 

6. �  X �  �  �  - 

7. �  X �  X - X 

8. �  �  X - - X 

9. X X � *) - - X 

10. X X X - - X 

*) Tidak perlu diteruskan ke KPK+1 

   Catatan: 

� = Setuju/ jalan 

X   = Tolak 

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa dalam kewenangan memutus 

kredit terdiri dari tiga orang, antara lain analis kredit, pemimpin seksi 

pemasaran, dan pemimpin cabang. KPK ini mendiskusikan tentang 

kelayakan debitur. Apabila analis kredit menilai debitur tersebut tidak 
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layak untuk diberikan kredit maka analis membuat Memo Pengusulan 

Kredit (MPK).  

Setiap anggota KPK dapat memberikan pendapat, bila tidak mendukung 

penolakan tersebut. Akan tetapi, bila penolakan tersebut tidak disetujui 

oleh Pejabat Pemutus Tertinggi yaitu Pemimpin cabang, maka kredit 

tersebut harus diproses kembali dengan perangkat aplikasi kredit yang 

lengkap. Setelah itu, analis membuat Memo Pengusulan Kredit (MPK), 

kemudian dimasukkan ke dalam file kredit nasabah atau bundel kredit. 

Persetujuan kredit tetap harus diberikan oleh tiga orang pejabat KPK. 

Apabila pemimpin cabang juga menyatakan debitur tersebut tidak layak 

diberikan kredit maka permohonan kredit ditolak. Setelah itu, analis kredit 

melakukan konfirmasi kepada debitur bahwa permohonannya tidak 

disetujui. Akan tetapi, bila pejabat KPK tersebut setuju maka bagian 

pemasaran membuat Surat Keputusan Kredit (SKK) untuk dilakukan 

realisasi kredit.  

Dalam kewenangan memutus kredit apabila kredit yang diberikan 

melewati batas wewenang pemberian kredit pada cabang maka kredit 

tersebut harus mendapat persetujuan dari Grup Supervisi Kredit atau 

KPK+1 yang ada pada kantor pusat. Adapun menurut ketentuan Bank DKI 

bahwa batas pemberian kredit yang diperbolehkan pada cabang adalah 

Rp750.000.000. Dalam hal realisasi kredit, analis memberitahukan kepada 

debitur untuk melakukan pencairan kredit. 

Adapun tahap persetujuan kredit dijelaskan pada gambar 4.5 
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      Gambar 4.5 Tahap Persetujuan Kredit 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Sumber: Hasil olahan  

 

2. Tahap perjanjian akad kredit 

Pada tahap ini bagian yang terkait adalah bagian pemasaran kredit dan 

bagian administrasi kredit. Adapun tugas dari bagian pemasaran kredit  

pada tahap ini antara lain: 

1. Melakukan konfirmasi pada nasabah bahwa proses permohonan 

kredit telah selesai. 
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2. Melakukan penjadwalan akad kredit 

3. Menetapkan syarat-syarat kredit yang belum terpenuhi 

Kemudian tugas dari bagian administrasi kredit antara lain:  

1. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan pada waktu akad kredit, 

seperti Perjanjian Kredit, Surat Utang, dan Memo Pencairan Kredit. 

2. Memeriksa kelengkapan dan validnya dokumen aplikasi kredit. 

3. Melakukan akad kredit. 

Dokumen-dokumen yang terkait pada tahap perjanjian akad kredit ini 

antara lain: 

1. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)  

Dokumen ini merupakan surat keputusan yang menyatakan bahwa 

kredit tersebut telah mendapat persetujuan dari pemimpin seksi 

pemasaran dan pemimpin cabang. Pada dokumen ini dinyatakan 

jenis kredit yang diberikan, jangka waktu kredit, besarnya bunga 

kredit, jaminan kredit, dan syarat lainnya. Dokumen ini dibuat dalam 

tiga rangkap. Hal ini karena satu rangkap yang asli digunakan untuk 

disertakan dengan jaminan. Satu rangkap berikutnya untuk berkas 

arsip nasabah dan satu rangkap lagi untuk nasabah. Dokumen ini 

harus diotorisasi oleh pemimpin cabang dan kemudian diberikan 

stempel Bank DKI cabang Kebayoran Baru. 

2. Perjanjian Kredit 
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Dokumen ini terdiri dari delapan pasal yang  berisi tentang jumlah 

dan tujuan kredit yang diberikan, jangka waktu dan pembayaran 

kembali kredit, penjelasan tentang bunga, provisi dan biaya lainnya, 

penarikan dan penggunaan kredit, jaminan kredit, kuasa dan tagihan 

kredit, komunikasi dan domisili debitur, dan lain-lain. Dokumen ini 

harus diberi materai Rp6000 dan ditanda tangani oleh suami/istri 

pemohon, debitur, dan pihak bank yang dalam hal ini adalah 

pemimpin cabang. Disamping itu, dokumen perjanjian kredit dibuat 

dalam tiga rangkap yaitu dokumen yang asli untuk pihak bank 

sebagai arsip nasabah dan sisanya untuk pihak debitur. 

3. Memo Pencairan Kredit 

Dokumen ini berisi tentang jumlah kredit yang dapat diambil debitur 

setelah dikurangi oleh biaya-biaya yang ditanggung debitur. 

Dokumen ini harus ditanda tangani oleh pemimpin seksi administrasi 

kredit dan debitur. Dokumen ini dibuat dalam tiga rangkap yaitu: 

• Lembar asli  untuk disertkan jaminan  

• Lembar kedua untuk arsip nasabah 

• Lembar ketuga untuk debitur. 

 

 

4. Dokumen yang dijaminkan 
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Dokumen yang dijaminkan antara lain sk calon pegawai, asli sk 

Pegawai Tetap, asli Berkala Terakhir, asli kartu 

TASPEN/JAMSOSTEK, dan asli kartu pegawai. 

Tahap perjanjian kredit ini dimulai ketika permohonan kredit telah 

disetujui. Setelah itu analis menyerahkan bundel kredit debitur ke 

bagian adminstrasi kredit. Kemudian pegawai administrasi kredit 

mengarsip bundel tersebut ke dalam buku SPPK (Surat Pemberitahuan 

Persetujuan Kredit). Setelah itu, menyiapkan berkas-berkas yang 

dibutuhkan pada waktu akad kredit, seperti Perjanjian Kredit, Surat 

Utang, dan Memo Pencairan Kredit,. Apabila semua berkas telah 

disiapkan, debitur datang untuk melakukan akad kredit. Debitur 

menyerahkan dokumen-dokumen yang disyaratkan sebelum tanda 

tangan perjanjian kredit. Setelah itu, pegawai adminstrasi kredit 

memeriksa dokumen tersebut, bila terdapat dokumen yang belum 

lengkap maka akad kredit tidak bisa dilakukan. Sementara itu, bila 

dokumen-dokumen tersebut lengkap maka petugas administrasi kredit 

akan membacakan isi dari perjanjian kredit. Hal tersebut sangat penting 

dilakukan agar terhindar dari kesalahpahaman antara pihak bank dengan 

debitur. Apabila debitur telah setuju dengan isi perjanjian kredit maka 

perjanjian kredit tersebut ditanda tangani oleh debitur dan Pemimpin 

Cabang. Proses ini akan digambarkan pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6. Proses Akad Perjanjian Kredit 
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3. Tahap pencairan kredit 

 Pada tahap ini debitur  kredit multiguna diberikan dua nomor rekening, 

yaitu: 

a. Rekening pinjaman 

Rekening pinjaman adalah rekening yang khusus untuk mengelola 

pinjaman debitur dari plafond sampai jangka waktu. Apabila debitur 

jatuh tempo menerima gaji maka dana tersebut secara otomatis dipotong 

untuk membayar angsuran kredit dari rekening tabungan debitur 

tersebut. 

b. Rekening tabungan 

Pada waktu realisasi kredit maka dana pinjaman tersebut ditransfer ke 

rekening tabungan debitur.  

Tahap pencairan kredit akan dilakukan apabila semua persyaratan telah 

terpenuhi oleh debitur. Disamping itu, pengikatan jaminan secara 

sempurna dan penandatanganan serta perjanjian kredit harus telah selesai 

sebelum pencairan kredit dilakukan. Setelah semua selesai dilakukan, 

pihak bank akan mengirim dana pinjaman ke rekening tabungan debitur. 

Adapun bagian yang bertanggung jawab pada tahap pencairan ini adalah 

bagian administrasi.  

4.3.3. Prosedur Pemantauan Kredit 

Setelah kredit diberikan kepada debitur, maka tugas pihak bank selanjutnya 

adalah melakukan pemantauan. Cara pemantauan kredit multiguna dilihat dari 

perkembangan pembayaran bunga dan hutang pokoknya yang terdapat pada 
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sistem komputer dengan memeriksa status rekening pinjaman debitur. Apabila 

debitur belum melunasi kewajibannya maka tampilan yang ada di sistem 

menunjukkan besarnya jumlah saldo yang belum di bayar beserta denda jatuh 

temponya. Akan tetapi bila debitur telah melunasi kewajibannya maka tampilan 

pada sistem menunjukkan saldo rekening nol.    

Kolektibilitas nasabah kredit multiguna harus dipantau secara terus-menerus 

dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Bagi golongan nasabah dalam 

perhatian khusus maka pemantauannya dilakukan oleh bagian administrasi kredit 

dengan menghubungi debitur untuk membayar tunggakan bunga dan hutang 

pokok. Hal tersebut dilakukan dari tanggal 26 sampai dengan tanggal tutup buku. 

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya maka dikenakan denda sebesar 

150% dari bunga. Apabila debitur masih belum dapat membayar kewajibannya 

maka bank akan menggunakan dana dari rekening tabungan beku nasabah. 

Rekening tabungan beku ini maksudnya apabila nasabah tidak membayar 

kewajibannya maka bank mengambil dana dari rekening yang diberikan pihak 

bank pada waktu akad kredit terdahulu, sehingga debitur tidak dapat menarik dana 

tersebut. 

Pada Bank DKI cabang Kebayoran Baru prosedur pemantauan untuk kredit 

multiguna dilakukan setiap bulan. Petugas bank melakukan monitoring dengan 

melihat rekening pinjaman debitur yang terdapat pada sistem dan menghubungi 

debitur melalui telepon untuk membayar angsuran kredit. Oleh karena debitur 

kredit multiguna yang terdapat pada Bank DKI cabang Kebayoran Baru 

jumlahnya tidak sedikit maka petugas bank menghubungi debitur seminggu 
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sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Berikut adalah gambar 

prosedur pemantauan kredit multiguna yang dilakukan oleh bagian administrasi 

kredit. 

Gambar 4.7. Prosedur Pemantauan Kredit Multiguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Gambaran Masalah dalam Prosedur Pemberian Kredit 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada Bank 

DKI cabang Kebayoran Baru maka penulis menemukan masalah-masalah yang 

dihadapi selama proses prosedur pemberian kredit dilakukan. Hal tersebut dapat 
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terlihat dari masing-masing tahap seperti yang akan dijelaskan berikut ini,antara 

lain: 

1. Tahap Pengajuan Permohonan Kredit 

Banyak debitur yang mengeluh atas proses persetujuan permohonan kredit 

multiguna. Hal ini karena proses tersebut yang dilakukan pihak bank 

terlalu lama sedangkan debitur sangat membutuhkan dana pinjaman 

tersebut. Menurut ketentuan yang ada proses persetujuan pengajuan 

permohonan kredit harus dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu 

namun pada kenyataannya pihak bank melakukan hal tersebut melebihi 

jangka waktu yang ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh dua hal yaitu 

dari debitur dan dari pihak bank. Dari pihak debitur karena debitur masih 

belum melengkapi dokumen yang disyaratkan. Dari pihak bank karena 

terbatasnya analis kredit maka banyak pengajuan permohonan debitur 

yang masih belum diproses dan aktivitas pemimpin seksi pemasaran yang 

sulit ditemui menyebabkan persetujuan permohonan kredit tertunda. 

2. Tahap Analisis Kredit 

Pada tahap ini masalah yang sering dihadapi adalah pada waktu verifikasi 

data. Debitur memberikan informasi bahwa dia tidak mempunyai pinjaman 

pada bank lain atau telah melunasi pinjaman tersebut pada bank lain. 

Namun, ketika analis melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi 

Debitur maka terlihat bahwa debitur memiliki pinjaman pada bank lain 

dan kolektibilitas debitur tersebut kurang lancar. Hal ini menyebabkan 

permohonan kredit ditolak. Oleh karena itu apabila debitur tidak terima 

Analisis Pengendalian Internal..., Dini Rachmayanti, Ak.-Ibs, 2009



75 

 

atas keputusan tersebut maka analis melakukan tindakan untuk meminta 

debitur membawa bukti  pelunasan pembayaran pinjaman pada bank lain. 

Selain itu pada tahap analisis keuangan ketika kredit yang disetujui tidak 

sebesar yang diajukan oleh debitur maka analis memberikan konfirmasi 

kepada debitur. Apabila debitur tetap ingin jumlah kredit yang diberikan 

sama seperti yang diajukan maka cara analis mengatasi masalah tersebut 

dengan memperpanjang masa jangka waktu kredit. Apabila masih belum 

terpenuhi jumlah tersebut maka jumlah kredit tersebut diberikan 

berdasarkan hasil analisis pihak bank.  

3. Tahap Perjanjian Akad kredit 

Pada tahap ini  masalah yang sering terjadi adalah debitur belum 

melengkapi dokumen yang diminta pada waktu akad perjanjian kredit 

sehingga perjanjian akad kredit tidak bisa dilakukan. Dengan adanya hal 

tersebut, debitur menyalahkan pihak bank karena tidak memberitahukan 

syarat-syarat yang harus dibawa pada waktu akad kredit. Oleh karena itu, 

petugas administrasi kredit yang menangani hal tersebut langsung 

meminta analis menemui debitur untuk melakukan konfirmasi mengenai 

hal tersebut, namun ketika dikonfirmasi dengan analis terbukti bahwa 

debitur yang berbohong agar akad kredit tetap dilakukan.  

Selain itu, masalah yang pernah terjadi pada waktu akan dilakukan akad 

kredit adalah apabila jaminan yang diserahkan palsu sehingga akad kredit 

dibatalkan. 
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4.  Tahap Pemantauan Kredit 

Pada waktu pemantauan kredit masalah yang sering terjadi pada debitur 

yang pemotongan gaji melalui bendaharawan atau pegawai swasta. Oleh 

karena pegawai swasta pembayaran angsuran secara kolektif maka 

bendaharawan sering melakukan keterlambatan pembayaran angsuran. Hal 

ini menyebabkan kolektibilitas debitur menjadi kurang lancar. Selain itu, 

masalah yang sering terjadi debitur sulit ditemui atau dihubungi. Hal ini 

karena debitur pindah tempat tinggal atau pindah pekerjaan. Apabila 

debitur tidak mempunyai itikat baik untuk menghubungi pihak bank maka 

yang dilakukan oleh unit penyelamatan kredit adalah hanya menunggu 

debitur untuk membayar kewajibannya.    

 4.5. Analisis Internal Control Prosedur Pemberian Kredit pada Bank DKI 

Aktivitas pengendalian internal prosedur pemberian kredit pada Bank DKI 

selalu dilakukan. Hal tersebut tercermin dari seluruh tahapan prosedur 

pemberian kredit yang dimulai dari tahapan pengajuan permohonan kredit 

sampai dengan tahap pemantauan baik dilihat dari proses, sistem dokumentasi, 

kebijakan, dan lain-lain. Apabila dilihat dari aspek-aspek pengendalian 

internal prosedur pemberian kredit maka hasil analisis yang diperoleh  adalah 

sebagai berikut:  

1. Personel yang kompeten dan dapat dipercaya 

a. Saat permohonan kredit 

Berdasarkan hasil observasi, analis kredit yang menangani kredit 

konsumtif menguasai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dan 
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jenis fasilitas kredit yang dibutuhkan oleh nasabah Bank DKI cabang 

Kebayoran Baru. Hal tersebut terlihat ketika analis melayani nasabah yang 

ingin mengajukan kredit seperti menanyakan instansi tempat debitur 

bekerja, tujuan nasabah mengajukan kredit, dan memberitahukan kepada 

nasabah tentang persyaratan kredit yang harus dipenuhi. 

b. Saat proses kredit 

Pada Bank DKI untuk kredit multiguna, analisis keuangan debitur 

dilakukan dengan sistem. Dengan demikian, analis tidak dapat melakukan 

kecurangan seperti hasil analisis yang telah dilakukan tidak bisa 

dimanipulasi oleh analis.  

c. Saat penarikan kredit 

Bagian yang terkait saat penarikan adalah bagian administrasi kredit. 

Berdasarkan hasil penelitian, pegawai admininstrasi menguasai 

pengetahuan mengenai pengikatan jaminan kredit yang sesuai dengan 

kebijakan kredit pada Bank DKI. 

d. Saat pemantauan 

Pada Bank DKI cabang kebayoran Baru pemantauan kredit multiguna 

dilakukan dengan sistem. Dengan adanya sistem tersebut, pegawai 

administrasi kredit dapat mengetahui informasi keadaan rekening nasabah. 

Dalam hal ini pegawai administrasi kredit yang terdapat pada Bank DKI 

cabang Kebayoran Baru menguasai sistem tersebut.   

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa 

dalam menangani suatu kredit, setiap petugas bank memahami dan menguasai 
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ketentuan-ketentuan perkreditan yang telah ditetapkan oleh Bank DKI cabang 

kebayoran baru sehingga dapat memberikan kepuasan dalam melayani 

kebutuhan nasabah Bank DKI cabang Kebayoran Baru. 

2. Adanya pemisahan tugas 

a. Saat permohonan kredit 

Pada Bank DKI cabang Kebayoran Baru pada saat permohonan kredit 

semua dilakukan oleh satu orang yaitu analis kredit . Hal tersebut karena 

tahap ini analis hanya menerima semua data-data debitur dan dokumen 

yang dijaminkan. Disamping itu, analis juga melakukan registrasi terhadap 

debitur yang mengajukan kredit. Dengan demikian, pada tahap permohonan 

hanya di pegang oleh satu orang analis kredit. 

b. Saat proses kredit 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, hasil analisa dinilai kembali 

oleh Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit sehingga antara analis dengan 

Pemimpin Seksi Pemasaran mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. 

Analis kredit hanya bertugas melakukan analisis kredit tentang kelayakan 

debitur dimulai dari tahap permohonan kredit sampai dengan tahap 

penlaian sedangkan Kepala Pemimpin Seksi Pemasaran bertugas untuk 

menilai kembali hasil analisis yang dilakukan oleh analis. Apabila hasil 

tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan maka Kepala Pemimpin 

Seksi Pemasaran menandatangani pengajuan tersebut.  

c. Saat penarikan kredit 
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Pada Bank DKI cabang Kebayoran Baru petugas bank yang melakukan 

persetujuan atas penarikan kredit berbeda dengan petugas bank yang 

melaksanakannya. Hal tersebut terlihat ketika penarikan kredit petugas 

yang menangani adalah petugas bagian administrasi kredit. Dalam hal ini 

petugas tersebut memeriksa kembali dokumen-dokumen yang harus 

dipenuhi sebelum akad perjanjian kredit dimulai. Disamping itu, petugas 

juga menilai keabsahan dari dokumen tersebut. Apabila dokumen-dokumen 

tersebut tidak lengkap dan valid maka akad perjanjian kredit tidak bisa 

dilakukan sehingga dana tidak bisa dicairkan. Adapun dalam 

pelaksanannya kredit tersebut ditangani oleh Bagian Pemasaran Kredit 

yang dalam hal ini bertugas untuk melakukan input data debitur, 

menetapkan struktur fasilitas kredit yang diberikan. Dengan demikian, 

apabila ada kesalahan data terhadap debitur maka petugas administrasi 

tidak dapat mengubah data debitur karena Bagian Administrasi hanya dapat 

mencetak dokumen yang diperlukan berdasarkan data-data yang diperoleh 

dari Bagian Pemasaran.  

d. Saat pemantauan 

Pemantauan untuk kredit multiguna dilakukan oleh Bagian Administrasi 

melalui pengelolaan rekening nasabah. Berdasarkan observasi, petugas 

Administrasi memberikan informasi tentang keadaan rekening nasabah 

kepada analis yang menangani kredit tersebut dan kepada Pemimpin Seksi 

Pemasaran Kredit. Hal tersebut dilakukan agar apabila debitur ingin 

melakukan perpanjangan kredit maka analis mengetahui kualitas debitur 
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tersebut. Dengan demikian hal tersebut dapat memperkecil risiko kredit 

macet. 

Dengan demikian setiap tahapan dari prosedur kredit pada Bank DKI 

cabang Kebayoran Baru ditangani oleh masing-masing bagian yang berbeda. 

Hal tersebut dilakukan agar menghindari adanya rangkap tugas terhadap 

petugas bank yang terkait sehingga dapat meminimalkan penyimpangan 

terhadap pihak bank dalam memberikan suatu kredit. 

3. Prosedur Otorisasi yang tepat 

a. Saat permohonan kredit 

Pada Bank DKI cabang Kebayoran Baru setiap tahapan dalam prosedur 

permohonan kredit telah terpenuhi sesuai dengan kebijakan perkreditan 

Bank DKI. Hal ini tercermin ketika menangani pengajuan kredit, analis 

melayani nasabah sesuai dengan prosedur yang ada. Disamping itu, pihak 

yang melakukan otorisasi permohonan kredit dilakukan dengan pihak yang 

seharusnya yaitu Pemimpin Seksi Pemasaran.  

b. Saat proses kredit 

Pada saat proses kredit, wewenang memutus kredit Bank DKI berada 

pada Kelompok Pemutus Kredit (KPK). Masing-msing anggota harus 

memberikan pendapat atas analisis debitur tersebut sehingga pemutusan 

kredit tidak dilakukan oleh pejabat KPK saja. Dengan adanya hal tersebut 

maka penilaian kredit dilakukan dengan obejktif sehingga menghindari 

terjadinya praktik kolusi antara pihak bank dengan debitur. Disamping itu, 
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pemutusan kredit juga dinilai berdasarkan syarat-syarat yang telah 

ditetapkan oleh Bank DKI. 

c. Saat penarikan kredit 

Pada saat penarikan kredit pejabat yang berwenang dalam pemberian 

otorisasi adalah Pemimpin Cabang sehingga persyaratan kredit harus dapat 

terpenuhi sebelum dilakukan akad perjanjian kredit. Hal ini agar petugas 

administrasi kredit tidak dapat memberikan kredit begitu saja meskipun 

persyaratan belum bisa terpenuhi oleh debitur. Dengan adanya hal tersebut, 

maka Pemimpin Cabang dapat mengawasi kredit yang ingin dicairkan 

kepada debitur. 

d. Saat pemantauan    

Prosedur otorisasi Bank DKI pada saat pemantauan yaitu ketika analis 

memperhatikan kembali catatan tambahan dari Pemimpi Seksi Pemasaran 

Kredit pada hasil laporan nasabah misalnya syarat-syarat yang masih harus 

dilengkapi oleh debitur. Selain itu, bagi debitur yang memiliki kredit pada 

bank lain dan telah melunasi kredit tersebut maka Pemimpin Seksi 

Pemasaran Kredit memberikan catatan atas laporan nasabah untuk 

membawa bukti pelunasan bahwa debitur telah melunasi kredit pada bank 

tersebut. 

Berdasarkan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada Bank 

DKI cabang Kebayoran Baru, prosedur otorisasi yang ada pada bank tersebut 

dilakukan dengan tepat. Dengan adanya hal tersebut maka kredit tidak bisa 

diberikan tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang. 
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4. Dokumen dan catatan yang memadai 

a. Saat permohonanan kredit 

Berdasarkan hasil observasi, analis memeriksa kelengkapan dan validnya 

dokumen aplikasi kredit yang diserahkan debitur. Dokumen-dokumen 

tersebut dilihat masa berlakunya apakah melewati masa berlaku atau tidak. 

Apabila dokumen yang diserahkan melewati masa berlakunya maka 

dokumen tersebut tidak dapat diproses permohonannya. Dokumen tersebut 

disimpan dan dijadikan satu dalam bundel kredit untuk kemudian diproses 

pengajuannya. 

b. Saat proses 

Berdasarkan pengamatan, analis menggunakan data-data informasi yang 

lengkap dalam menganalisis debiturnya. Hal ini dilihat dari analis 

menggunakan data yang diperoleh dari tahap pengumpulan data sampai 

verifikasi data. Oleh karena itu, apabila data dan informasi yang diperoleh 

lengkap dan akurat maka kesalahan dalam menganalisis kelayakan debitur 

tidak dapat terjadi. 

c. Saat penarikan kredit 

    Pada Bank DKI cabang Kebayoran Baru kredit dapat dicairkan apabila 

semua persyaratan dan dokumen-dokumen telah terpenuhi. Petugas 

administrasi kredit harus meneliti kelengkapan dokumen yang dibawa oleh 

debitur sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Selain itu, petugas 

administrasi juga harus menyiapkan dokumen perjanjian kredit sebelum akad 

kredit dilakukan misalnya perjajian kredit, memo pencairan, surat utang, surat 
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pemberitahuan persetujuan kredit, dan lain-lain. Dokumen perjanjian tersebut 

harus sudah distempel dan ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang. 

d. Saat pemantauan 

 Pada Bank DKI cabang Kebayoran Baru credit file serta data mengenai 

nasabah disimpan dalam lemari yang tahan api. Disamping itu, kunci lemari 

tersebut hanya dipegang oleh bagian administrasi kredit sehingga dokumen 

tersebut  dapat terpelihara dengan baik. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dokumen dan catatan yang 

terkait dengan proses perkreditan yang terdapat pada Bank DKI cabang 

Kebayoran Baru terpelihara dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari semua 

tahapan prosedur kredit catatan dan dokumen didokumentasikan dengan baik.  

5. Kontrol fisik aktiva dan catatan 

a. Saat permohonan kredit 

Berdasarkan observasi, analis melakukan pemeriksaan di tempat (on the 

spot) bagi debitur yang memberikan jaminan atas kreditnya. Hal tersebut 

dilakukan sebelum proses kredit dilanjutkan. Dengan adanya hal tesebut, 

penilaian debitur dapat dilakukan dengan objektif sesuai dengan kondisi 

debitur sebenarnya.     

b. Saat proses kredit 

Pada proses ini hasil dari pemeriksaan di tempat (on the spot) dijadikan 

dasar dalam menganalisis debitur. Oleh karena itu, debitur tidak dapat 

memberikan informasi yang fiktif kepada pihak bank yang dalam hal ini 

adalah Bank DKI cabang Kebayoran Baru.  
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c. Saat penarikan kredit 

Berdasarkan hasil wawancara kepada petugas bank, dalam proses ini 

sebelum dilakukan penarikan petugas bank meneliti kembali kredit yang 

diberikan serta jangka waktu yang telah disetujui oleh Pemimpin Cabang. 

Apabila terjadi salah pencatatan dari pihak bank maka dapat diperbaiki 

sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencairan kredit. Disamping itu, 

petugas administrasi juga harus meneliti keaslian dari dokumen yang 

dititipkan debitur kepada pihak bank misalnya TASPEN. Apabila dokumen 

tersebut palsu maka tpenarikan kredit dibatalkan. Pada Bank DKI cabang 

Kebayoran Baru dokumen tersebut disimpan dalam sebuah ruangan yang 

tertutup dan kuncinya dipegang oleh satu orang. Oleh karena itu, dokumen-

dokumen tersebut dapat terpelihara dengan aman. 

d. Saat pemantauan 

Pada Bank DKI cabang Kebayoran Baru setelah dilakukan pemeriksaan 

setempat analis melakukan ricek atas laporan dari nasabah dengan hasil 

pemeriksaan setempat, misalnya melalui foto jaminan dan foto debitur 

apakah sama dengan yang diberikan debitur. Bagi kredit multiguna 

pemeriksaan ini hanya dilakukan sekali sebelum dilanjutkannya proses 

kredit.  

Berdasarkan analisis tersebut di atas maka kontrol fisik aktiva dan catatan 

dilakukan dengan baik. Hal ini tercermin dari analisis kredit yang dilakukan 

selalu berdasarkan hasil kontrol fisik dan catatan yang dilakukan sehingga 

penilaian debitur sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
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6. Pemeriksaan pekerjaan secara independen 

Dari kelima aspek tersebut di atas, berfungsinya sistem pengendalian 

pemberian kredit maka perlu pemeriksaan yang independen. Pada Bank DKI 

cabang Kebayoran Baru pemeriksaan tersebut dilakukan oleh kantor pusat pada 

unit Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  Tujuan dari pemeriksaan yang 

dilakukan oleh SKAI adalah untuk: 

1. Menyampaikan pendapat yang independent kepada direksi mengenai 

manajemen kredit. 

2.  Menyoroti masalah yang potensial dalam pross kredit. 

3.  Mengoreksi penyimpangan terhadap standar proses kredit. 

4. Memerlukan tindak lanjut oleh unit yang bersangkutan. 

 Hasil dari pemeriksaan tersebut berupa laporan pemeriksaan audit intern, 

yang berisi temuan-temuan auditor terhadap penyimpangan yang terjadi. 

Kemudian laporan tersebut disampaikan kepada Bank DKI cabang Kebayoran 

Baru. Setelah itu, oleh bagian Kontrol Intern Cabang diperiksa temuan tersebut. 

Kemudian Kontrol Internal Cabang melakukan konfirmasi pada bagian yang 

terkait dengan temuan tersebut.  

Contoh kasus temuan yang terjadi pada Bank DKI cabang Kebayoran Baru 

yaitu kredit macet. Hal ini terjadi hampir pada semua jenis kredit. Misalnya 

nasabah X mengajukan kredit multiguna dengan plafond kredit sebesar Rp 

45.000.000, dengan jangka waktu 3 tahun. Sementara baki debet yang debitur 

miliki sebesar Rp 36.000.000. Kolektibilitas debitur dikatakan macet.  
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Dari kasus tersebut maka temuan yang ada pada laporan pemeriksaan 

intern adalah macet. Kemudian tanggapan pihak bank terhadap temuan tersebut 

adalah dengan menjelaskan alasan mengapa debitur tersebut macet. Dalam hal ini, 

debitur macet karena terdapat kesulitan data dalam menghubungi debitur 

dikarenakan debitur mutasi.            

   Dengan demikian, bagian Kontrol Internal Cabang akan melakukan 

pemantauan secara terus menerus terhadap unit penyelamatan kredit. 

Pemantauan ini dilakukan setiap enam bulan sekali, apabila debitur tersebut  

tetap tidak mempunyai itikat baik dalam membayar kewajibannya maka 

dialihkan kepada kantor pusat Bank DKI untuk ditindak lanjuti. 

4.6. Analisis Perkembangan Kredit pada Bank DKI cabang Kebayoran Baru 

Perkembangan kredit pada Bank DKI cabang Kebayoran Baru dari tahun 

2005 sampai dengan 2008 mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat 

dari total kredit yang diberikan pada tahun 2005 sebesar Rp112.572.000.000 

sampai dengan Rp206.985.354.775 ditahun 2008. Kemudian untuk kredit 

multiguna dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 juga mengalami 

peningkatan yaitu dari Rp.67.137.000.000 sampai dengan Rp108.350.416.740. 

Pada Bank DKI cabang Kebayoran Baru kredit multiguna merupakan kredit 

yang sangat banyak diminati oleh nasabahnya. Hal tersebut karena pada Bank 

DKI bunga kredit yang ditawarkan kepada nasabahnya adalah bunga yang 

relatif rendah dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Selain itu, persyaratan 

yang mudah juga menjadi pertimbangan nasabah dalam memilih Bank DKI 

untuk mengajukan kredit. 
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Disamping itu, tingkat Non Performing Loan (NPL) pada  bank DKI 

cabang Kebayoran Baru dibawah dari batas ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia yaitu NPL kurang lebih 3%. Hal tersebut dapat diartikan 

bahwa pengendalian internal prosedur kredit pada Bank DKI berjalan dengan 

baik karena penyaluran kredit yang besar kepada nasabahnya tidak 

menyebabkan NPL bank tersebut menjadi tinggi.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya maka peneliti akan mengambil kesimpulan mengenai ha-hal yang 

berkaitan dengan pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit pada 

Bank DKI cabang Kebayoran Baru. Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Proses pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit pada Bank DKI 

cabang Kebayoran Baru telah dilakukan dengan baik namun masih terdapat 

beberapa hal yang harus diperbaiki salah satunya adalah adanya pemisahan 

tugas antara petugas yang melakukan penilaian jaminan dengan petugas yang 

melakukan analisis keuangan debitur. Hal tersebut agar tidak terdapat rangkap 

tugas sehingga terhindar dari adanya penyimpangan dalam proses pemberian 

kredit yang dilakukan oleh pegawai Bank DKI Cabang Kebayoran Baru.  

2. Pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit telah sesuai dengan 

sistem  dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank DKI. Hal ini terlihat dari 

seluruh tahapan prosedur pemberian kredit yang telah dilakukan oleh pegawai 

Bank DKI Cabang Kebayoran Baru telah sesuai dengan standard operasinal 

yang ditetapkan oleh Bank DKI. 

4. Berdasarkan hasil analisis maka pengendalian internal dalam prosedur 

pemberian kredit pada Bank DKI cabang Kebayoran Baru dikatakan baik. Hal 
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tersebut dikarenakan Non Performing Loan pada Bank DKI cabang Kebayoran 

Baru kurang lebih 3%. 

5.2. Saran 

Disamping kesimpulan di atas, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran 

untuk meningkatkan efektivitas pengendalin internal dalam prosedur pemberian 

kredit. Adapun saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada Bank DKI 

cabang Kebayoran Baru untuk kredit multiguna tidak terdapat pengawasan 

mengenai update data perkembangan debitur seperti tempat debitur bekerja, 

tempat tinggal debitur, dan lain-lain. Hal tersebut yang membuat kredit tidak 

dapat ditagih oleh pihak bank. Saran dari penulis kepada pihak Bank DKI 

cabang Kebayoran Baru adalah agar pihak bank melakukan pengawasan 

terhadap nasabah seperti menjalin hubungan baik kepada debitur kredit 

multiguna. Hal ini karena apabila suatu ketika debitur tidak dapat membayar 

kewajibannya dan debitur pindah tempat kerja atau rumah maka pihak bank 

masih dapat menghubungi debitur tersebut. Dengan adanya hal tersebut maka 

dapat mengurangi kredit macet yang terdapat pada Bank DKI cabang 

Kebayoran Baru. 

2. Penulis menyarankan agar sebaiknya Pemimpin Seksi Pemasaran dapat 

membagi waktunya dengan baik sehingga proses persetujuan kredit dapat 

selesai sesuai dengan jangka waktu yang dijanjikan kepada debiturnya. Hal 

tersebut dikarenakan masih terdapat keluhan dari debitur atas proses 

persetujuan kredit yang lama. Apabila hal tersebut tidak ditangani oleh pihak 
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bank maka nasabah menjadi enggan untuk melakukan transaksi di Bank DKI 

cabang Kebayoran Baru.  
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