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ABSTRACT 

 

 

A system help us to provide more treatable life and more focus in having a 

guideline, with its help we can achieve the higher grade of education. Information 

system allow us to provide easier use for its user in doing activities, because it 

provides more access of information that was needed in order to have measure 

every aspect of decision. In finance company context, information system will 

provide the employee with easier service with more effective and efficient. At the 

conclusion, the information system is a one useful tool. 

In accordance with his implementation, the giving procedure of credit to the Bank 

XYZ used the system of credit information that was seen from the application of 

credit in the giving stage of credit. Therefore, the system information of credit was 

needed in the process of the analysis of the accuracy and the speed in giving of 

credit. 

 

Keywords: Accounting Information System, and System of Credit Information 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi diperlukan sektor perbankan yang sehat guna 

mendukung perkembangan ekonomi sosial yang sangat cepat. Keberhasilan suatu 

lembaga perbankan dalam menjalankan usaha khususnya dalam pemberian kredit 

tidak terlepas dari peranan sistem informasi akuntansi. 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan salah satu faktor sentral 

dalam suatu perusahaan, yang sebagai subyek SIA merupakan unsur informasi, 

sekaligus pengawas yang berpengaruh penting dalam pertumbuhan perusahaan. 

Demikian pula halnya pada dunia perbankan, sistem informasi akuntansi 

merupakan salah satu penentu seberapa maju teknologi perbankan dan fasilitas 

didalamnya guna menunjang usaha bank dalam melayani semua nasabahnya. Oleh 

karenanya sistem informasi akuntansi itu perlu dikembangkan secara sistematis, 

produktif, dan profesional, terlebih lagi jika dihadapkan pada dunia perbankan 

yang saat ini perkembangan dan persaingannya sangatlah maju dan ketat. 

Dalam perkembangan saat ini dunia perbankan juga sangat besar 

peranannya, baik dalam menghimpun dana dari masyarakat maupun menyajikan 

dana untuk pembiayaan pembangunan. Dengan adanya perbankan, dana yang ada 

dapat menjadi lebih efektif penggunaannya, karena kehadiran bank akan menarik 

dana dari masyarakat dan perusahaan, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan secara 

produktif untuk membantu perkembangan sektor riil. Sebagaimana telah 
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diketahui, sebelum deregulasi atau kebijakan pemerintah lainnya dalam hal 

perbankan, perkembangan bisnis dunia perbankan tidak seperti sekarang. 

Penduduk Indonesia yang kurang lebih 200 juta akan memberikan potensi 

sumber dana yang besar bila dapat dikerahkan secara optimal. Data menunjukkan 

bahwa sebagian besar penduduk Indonesia adalah mereka yang mempunyai 

standar ekonomi rata-rata menengah. Bank berlomba menawarkan produk atau 

fasilitas jasa pelayanannya baik berupa penyaluran dana seperti kredit mikro atau 

lainnya, dan pengerahan dana seperti tabungan, deposito dan giro dengan tingkat 

bunga yang besar dan menarik serta hadiah-hadiah yang menggiurkan. 

Menyadari langkah ke depan yang akan ditempuh penuh dengan 

tantangan, PT. Bank XYZ telah menyusun rencana strategis untuk 

mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu bank ritel yang profesional dan 

mampu berkembang di masa yang akan datang, meliputi pengembangan program 

kerja jangka panjang dan jangka pendek. Salah satu prioritas utama dalam 

program kerja bank adalah mendorong kemajuan sektor riil. 

Produk utama bank dalam menunjang sektor riil adalah turut serta dalam 

pemberian kredit usaha bagi pengusaha agar dapat memajukan sektor riil tersebut. 

Untuk menunjang hal ini, peran analisis pemberian kredit sangatlah penting, 

terutama dengan adanya peraturan Bank Indonesia (BI) yang perlu 

memperhatikan faktor risiko pemberian kredit. Untuk itulah sistem informasi 

perkreditan sangat diperlukan guna mencapai pemberian kredit yang tepat guna 

dan tepat jumlah sesuai keperluannya, dengan memperhatikan tingkat risiko.  
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Berdasarkan uraian tersebut di atas khususnya dalam hal sistem 

pengambilan keputusan pemberian kredit mikro, merupakan alasan penulis untuk 

memilih judul “PERCEPATAN ANALISIS PEMBERIAN KREDIT MIKRO 

DENGAN MEMANFAATKAN SISTEM INFORMASI PERKREDITAN 

(Studi Kasus Pada PT. Bank XYZ)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Dalam penelitian ini akan membahas seberapa jauh peranan sistem informasi 

dalam membantu para analis kredit maupun pemutus pemberian kredit dalam 

menganalisis pemberian kredit yang tepat bagi para debitur. 

Analisis pemberian kredit akan melihat dari berbagai aspek, antara lain aspek 

hukum, aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek teknologi, dan aspek 

manajemen. Untuk menunjang analisis tersebut penulis mempelajari seberapa jauh 

peran sistem informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan pemberian kredit 

secara optimal.   

   

1.2.1 Pembatasan Masalah 

Dalam rangka mengkaji masalah yang berkaitan dengan judul, maka 

diperlukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

i. Aspek kajian 

Aspek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah terkait pada sistem 

informasi perkreditan dalam percepatan analisis pemberian kredit. 
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ii. Obyek penelitian. 

Obyek penelitian ini dibatasi hanya pada satu perusahaan yaitu PT. 

Bank XYZ. 

 

1.2.2 Perumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka 

dalam penelitian ini rumusan masalah yang diajukan oleh penulis adalah:  

1. Apakah sistem informasi perkreditan telah berperan dalam membantu 

percepatan analisis pemberian kredit usaha pada PT. Bank XYZ? 

2. Apakah sistem informasi perkreditan turut berperan dalam menunjang 

aspek manajemen risiko pemberian kredit bank? 

3. Apakah sudah ada sistem pengamanan dalam sistem informasi 

perkreditan tersebut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui peranan sistem informasi perkreditan dalam 

membantu percepatan analisis pemberian kredit usaha pada PT. Bank 

XYZ. 

2. Untuk mengetahui peranan sistem informasi perkreditan dalam 

menunjang aspek manajemen risiko pemberian kredit bank. 

3. Untuk mengetahui dan memahami pengamanan sistem informasi 

perkreditan. 
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1.4  Kontribusi atau Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan  

Membantu perusahaan sebagai bahan pemikiran dan acuan dalam 

menilai peranan sistem informasi akuntansi dalam menunjang 

pengambilan keputusan pemberian kredit usaha. 

2. Bagi Penulis  

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta praktek yang 

diterima dan dimiliki oleh penulis dalam bidang sistem informasi 

akuntansi dan pemberian kredit usaha. 

3. Bagi Pembaca  

Penelitian ini dapat membantu referensi maupun bahan masukan yang 

berguna terutama bagi kelangsungan akademik, untuk memperluas 

wawasan berfikir dan sebagai alternatif masukan suatu tulisan ilmiah 

mengenai sistem pengambilan keputusan pemberian kredit usaha. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Di dalam penulisan ini penulis menyajikan dalam lima bab yang akan 

diuraikan secara sistematis. Bab ini akan saling berkaitan dengan bab-bab 

sebelumnya merupakan pedoman untuk bab-bab selanjutnya. Masing-masing bab 

tersebut adalah,  
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi 

pemilihan judul penelitian. Selain itu juga dijelaskan mengenai 

masalah penelitian yang terdiri dari identifikasi masalah, 

pembatasan masalah dan perumusan masalah untuk dijadikan 

pertanyaan yang akan dibahas pada bab IV. Selanjutnya juga akan 

dipaparkan mengenai tujuan serta manfaat dari penulisan ini. 

Kemudian dalam bab ini juga menjelaskan sistematika penulisan 

yang menggambarkan secara struktural isi dari tulisan ini. 

BAB II  LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan topik yang 

diangkat dalam penulisan ini. Bab ini juga akan memuat berbagai 

aspek yang berkaitan dengan Sistem Informasi Akuntansi serta 

sistem perbankan dan sistem perkreditan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan 

dalam mengolah data-data yang ada, mulai dari sumber data yang 

digunakan, metode pengumpulan data, metode analisis data hingga 

teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai profil perusahaan. Selain itu 

membahas hasil temuan yang terdapat pada objek penelitian serta 

hasil analisis dalam melihat sejauh mana peranan sistem informasi 
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perkreditan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit pada 

PT. Bank XYZ.  

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir dari penulisan ini memaparkan mengenai kesimpulan 

yang diambil dengan melihat permasalahan yang dijawab pada bab 

pembahasan. Selain itu juga terdapat saran yang nantinya dapat 

digunakan sebagai bahan masukan untuk lebih menyempurnakan 

proses dan prosedur dalam pengajuan kredit. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

 Peneliti telah melakukan dan membaca berbagai studi literatur dan artikel 

di berbagai media yang dapat digunakan peneliti sebagai data untuk mendukung 

dan memberikan masukan bagi penulisan skripsi ini. 

 

2.2 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

2.2.1 Definisi Sistem 

Berbagai macam definisi sistem yang dikemukakan oleh para ahli, 

diantaranya : 

1.  James A. Hall “Accounting Information System” (2007:6), “Sistem adalah 

kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling 

berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama”
1
. 

2.  Marshall B. Romney “Accounting Information System” (2006:2), “Sistem 

adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling 

berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan”
2
. 

 

 

                                                 
1
 Hall, James.A 2007, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Keempat, Jakarta: Salemba Empat.  

 
2
 Romney, Marshal B. and Steinbart, Paul John 2006, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Sembilan, 

Jakarta: Salemba Empat.  
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Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu,  yaitu  : 

i. Komponen-komponen  

Komponen sistem atau elemen sistem dapat berupa : 

a. Elemen-elemen yang lebih kecil yang  disebut sub system, misalkan 

sistem komputer terdiri dari sub sistem perangkat keras, perangkat 

lunak dan prosedur-prosedur terkait.  

b. Elemen-elemen yang lebih besar yang disebut supra system. Misalkan 

bila perangkat keras adalah sistem yang memiliki sub sistem CPU, 

perangkat I/O dan memori, maka supra system perangkat keras adalah 

sistem komputer. 

ii. Batas sistem  

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem 

dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem 

ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas 

suatu sistem menunjukkan ruang lingkup  dari sistem tersebut. 

iii. Masukan (input) 

Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat 

berupa maintenance input dan signal input. Maintenance input adalah 

energi yang dimasukkan agar sistem tersebut dapat beroperasi. Signal 

input adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran.  
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iv. Keluaran (output) 

Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi 

keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan 

masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supra sistem.  

v. Pengolahan (proses) 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu 

sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan 

menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa 

bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang 

jadi.  

vi. Sasaran  atau tujuan  

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem 

tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. 

Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan 

sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan 

berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. 

 

2.2.2 Definisi Informasi 

 Menurut pendapat Marshall B. Romney “Accounting Information System” 

(2006:11),  

“Informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan 

arti”
3
.  

                                                 
3
 Romney, Marshal B. and Steinbart, Paul John 2006, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Sembilan, 

Jakarta: Salemba Empat.  
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Menurut pendapat Barry E. Cushing dalam jurnal akuntansi dengan judul 

Teori Dasar Sistem Informasi Akuntansi yang menjelaskan bahwa,  

“Informasi adalah hasil pengolahan data yang diorganisasikan dan berguna 

bagi orang yang menerimanya”
4
. 

  

Sedangkan menurut James A. Hall “Accounting Information System” 

(2007:15),  

“Informasi adalah data yang diproses yang menyebabkan pengguna 

mengambil tindakan yang akan dilakukan atau tidak dilakukan”
5
. 

 

 Dari ketiga ahli tersebut merupakan sebagian pendapat tentang informasi 

karena masih banyak lagi pendapat dari para ahli lainnya sehingga dapat 

disimpulkan bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti serta menggambarkan suatu kejadian (event) dan 

kesatuan nyata di dalam menunjang pengambilan keputusan. 

Adapun Karakteristik dari informasi adalah sebagai berikut: 

1. Relevan 

Informasi itu relevan jika mengurangi ketidakpastian, memperbaiki 

kemampuan pengambil keputusan untuk membuat prediksi, 

mengkonfirmasikan atau memperbaiki ekspektasi mereka sebelumnya. 

2. Akurat 

 Informasi itu akurat jika bebas dari kesalahan atau penyimpangan yang 

signifikan, dan secara akurat mewakili kejadian atau aktivitas di organisasi. 

 

 

                                                 
4
 Cushing, E Barry. 2000. Teori Dasar Sistem Informasi Akuntansi. Jurnal Akuntansi 

5
 Hall, James.A 2007, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Keempat, Jakarta: Salemba Empat. 
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3. Lengkap 

 Informasi dikatakan lengkap jika tidak menghilangkan aspek-aspek penting 

dari kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas-aktivitas yang 

diukurnya. 

4. Tepat waktu 

 Informasi dikatakan tepat waktu jika diberikan pada saat yang tepat untuk 

memungkinkan pengambil keputusan menggunakannya dalam proses 

pengambilan keputusan.  

5. Dapat dipahami 

 Informasi dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk yang dapat digunakan 

dan jelas. 

6. Dapat diverifikasi 

 Informasi dapat diperiksa jika terdapat dua orang dengan pengetahuan yang 

baik bekerja secara independen dan masing-masing akan menghasilkan 

informasi yang sama. 

 

2.2.3 Definisi Sistem Informasi 

 Menurut James A. Hall di dalam buku Accounting Information System 

(2007:9),  

“Sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal dimana data 

dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan ke para pengguna”
6
. 

 

                                                 
6
 Hall, James.A 2007, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Keempat, Jakarta: Salemba Empat. 
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 Akan tetapi berbeda dengan pendapat tersebut,  Barry E. Cushing dalam 

jurnal akuntansi dengan judul Teori Dasar Sistem Informasi Akuntansi 

menggunakan, bahwa: 

“Sistem informasi adalah kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, 

media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan 

jalur komunikasi penting, memproses jenis transaksi tertentu, memberi sinyal 

kepada manajemen dan yang lain mengenai kejadian-kejadian internal dan 

eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar untuk pengambilan 

keputusan”
7
. 

 

 Adapun kerangka kerja untuk sistem informasi dibagi lagi menjadi dua, 

yaitu Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Sistem Informasi Manajemen (SIM). 

SIA dan SIM mempunyai perbedaan yang terletak pada tujuannya. Tujuan SIA 

adalah memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan yang 

secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan, sedangkan tujuan 

SIM adalah memproses transaksi nonkeuangan yang biasanya tidak diproses oleh 

SIA.  

 Menurut Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon, dalam buku 

“Management Information System” (2007:19), bidang Sistem Informasi 

Manajemen berurusan dengan isu perilaku dan isu teknis yang berhubungan 

dengan pengembangan, penggunaan, dan pengaruh dari sistem informasi yang 

digunakan manajer dan karyawan di dalam perusahaan. Kenneth C. Laudon dan 

Jane P. Laudon dalam buku Management Information System (2007:155) juga 

menjelaskan bahwa Sistem Informasi Manajemen memberikan laporan rutin dan 

rangkuman dari data transaksi kepada manajer menengah dan manajer operasional 

                                                 
7
 Cushing, E Barry. 2000. Teori Dasar Sistem Informasi Akuntansi. Jurnal Akuntansi 
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untuk memberikan jawaban atas masalah keputusan yang terstruktur dan semi 

terstruktur
8
.  

Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon dalam buku Management 

Information System (2007:62) dan (2007:155) menjelaskan bahwa Sistem 

Pendukung Keputusan (Decision Support System) menunjang pembuatan 

keputusan yang tidak rutin untuk manajemen tingkat menengah yang menghadapi 

situasi keputusan yang semi terstruktur. Sistem ini menggunakan beragam model 

untuk menganalisis data, atau memadatkan data dalam jumlah besar kedalam 

bentuk yang menjadikan pembuat keputusan dapat menganalisisnya.  

Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon dalam buku Management 

Information System (2007:66) dan (2007:155) menjelaskan bahwa Sistem 

Pendukung Eksekutif (Executive Support System/ESS) membantu manajemen 

senior membuat keputusan. ESS menangani keputusan tidak rutin yang 

membutuhkan penilaian, evaluasi, dan pendekatan karena tidak terdapat prosedur 

yang disetujui untuk mencapai solusi. ESS menyediakan perhitungan umum dan 

kapasitas komunikasi yang dapat diterapkan pada berbagai perubahan masalah. 

ESS adalah sistem yang memberikan informasi dari luar (berita, analisis saham, 

tren industri) dan rangkuman tingkat tinggi tentang kinerja perusahaan kepada 

manajer senior, yang harus mengambil keputusan yang kebanyakan bersifat tidak 

terstruktur.
9
 

                                                 
8
 Laudon, Kenneth C and Laudon, Jane P 2008, Sistem Informasi Manajemen, Edisi Kesepuluh, 

Jakarta: Salemba Empat. 

 
9
 Laudon, Kenneth C and Laudon, Jane P 2008, Sistem Informasi Manajemen, Edisi Kesepuluh, 

Jakarta: Salemba Empat. 

 

Percepatan Analisis Pemberian Kredit Mikro..., Andrie Kurniawan, Ak.-Ibs, 2009



15 

 

  

2.2.4  Hubungan SIA dengan SIM  

 Hubungan yang terjadi antara SIA dengan SIM adalah terletak pada 

tingkatan organisasi perusahaan yang kecil maupun organisasi perusahaan yang 

besar, jika terletak pada organisasi perusahaan kecil maka SIA hampir mewakili 

semua SIM (lebih dari sama dengan 70% merupakan transaksi akuntansi) 

sedangkan pada organisasi perusahaan besar, SIA merupakan sebagian besar dari 

SIM (33 1/3% - 50% merupakan transaksi akuntansi). 

Gambar 2.1 Siklus Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: James A. Hall “Accounting Information System” (2007:16) 

 

Berdasarkan siklus diatas terdapat tiga aktivitas dasar yaitu input, proses 

dan output dengan memanfaatkan basis data yang akan memproduksi informasi 

yang dibutuhkan dalam membuat keputusan, mengendalikan operasi, 

menganalisis permasalahan, dan menciptakan produk baru. 
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2.2.5 Pengertian Sistem Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi 

2.2.5.1 Pengertian Sistem Akuntansi 

Menurut James A. Hall didalam bukunya “Accounting Information 

System” (2007),  

“Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang 

dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahan”
10

.  

 

Unsur-unsur sistem akuntansi pokok, yaitu terdiri dari formulir, catatan 

yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan. 

 

2.2.5.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Barry E. Cushing dalam jurnal akuntansi dengan judul Teori 

Dasar Sistem Informasi Akuntansi, 

“Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan manusia dan sumber-

sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk 

menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapat dari pengumpulan 

dan pengolahan data transaksi”
11

.  

 

Sementara itu, menurut pendapat William S. Hopwood dan Geoge H. 

Bodnar, (2003:1), 

“Sistem informasi adalah suatu kumpulan sumber daya seperti manusia 

dan peralatan yang diatur, dirancang untuk mengubah data keuangan atau data 

lainnya menjadi informasi”
12

. 

  

                                                 
10

 Hall, James.A 2007, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Keempat, Jakarta: Salemba Empat. 

 
11

 Cushing, E Barry. 2000. Teori Dasar Sistem Informasi Akuntansi. Jurnal Akuntansi 

 
12

 Bodnar & Hopwood. 2003. Sistem Informasi Akuntansi. Jurnal Akuntansi 
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Kemudian informasi ini dikomunikasikan kepada pihak pengambil 

keputusan. Sistem Informasi Akuntansi mewujudkan perubahaan ini, baik secara 

manual ataupun dengan bantuan komputer. 

Pengguna sistem informasi akuntansi dapat dibagi menjadi 2 kelompok 

yaitu : 

1. Pengguna Eksternal 

Pengguna eksternal meliputi pemegang saham, calon investor, kreditor, 

lembaga pemerintahan, pelanggan dan pemasok. Penerbitan laporan keuangan 

bertujuan umum, seperti neraca dan laporan laba/rugi dan keluaran non rutin 

lainnya akan mendukung kebutuhan keluaran rutin pemegang saham, investor 

keseluruhan kreditur dan pengguna eksternal lainnya, yang memanfaatkan laporan 

keuangan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja masa lalu dan memperoleh 

masukan lain mengenai organisasi yang bersangkutan. 

2. Pengguna Internal 

Para manajer, yang kebutuhannya bervariasi tergantung pada tingkatannya 

dalam organisasi atau terhadap fungsi yang mereka jalankan. 

Menurut Marshall B. Romney dalam buku “Accounting Information 

system” (2006:3) menjelaskan bahwa Sistem Informasi akuntansi terdiri dari lima 

komponen: 

1. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung 

(peripheral device), dan peralatan untuk komunikasi jaringan. 

2. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi. 
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3. Manusia sebagai pengguna yang mengoperasikan sistem tersebut dan 

melaksanakan berbagai fungsi. 

4. Data tentang proses-proses bisnis organisasi. 

5. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang otomatisasi, dalam kegiatan 

mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas 

organisasi.
13

 

Kelima komponen ini secara bersama-sama memungkinkan Sistem 

Informasi Akuntansi memenuhi tiga fungsi pentingnya dalam organisasi, yaitu: 

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-

aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas 

tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang 

berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang telah terjadi. 

2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk 

membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan. 

3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset 

organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut 

tersedia saat dibutuhkan, akurat dan andal. 

Sistem informasi dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada 

semua tingkatan manajemen yaitu: manajemen tingkat atas, manajemen tingkat 

menengah dan manajemen tingkat bawah. Pada manajemen tingkat atas (top level 

                                                 
13

 Romney, Marshal B. and Steinbart, Paul John 2006, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 

Sembilan, Jakarta: Salemba Empat.  
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management), kegiatan manajemen yang dilakukan adalah perencanaan strategi.  

Pada manajemen tingkat menengah (middle level management), kegiatan 

manajemen yang dilakukan adalah pengendalian, sedangkan pada manajemen 

tingkat bawah (low level management) atau disebut juga operating management, 

kegiatan yang dilakukan adalah pengendalian operasi.   

  

2.2.5.3 Unsur-unsur dalam Sistem Informasi Akuntansi 

Dalam Sistem Informasi Akuntansi terdapat unsur-unsur yaitu: 

1. Perangkat keras (Hardware) 

Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon (2007) di dalam buku 

”Manajemen Information System” mengatakan bahwa, 

 ”Peranti keras komputer (computer hardware) adalah peralatan fisik yang 

digunakan untuk kekuatan input, pemprosesan, dan output dalam sebuah sistem 

informasi”
14

.  

 

Komponen-komponennya adalah komputer dengan berbagai macam 

ukuran dan bentuk; berbagai macam peralatan input, output, dan penyimpanan; 

dan peralatan telekomunikasi yang saling menghubungkan komputer. 

Pengertian lain menjelaskan Perangkat keras merupakan perlengkapan 

peralatan fisik komputer yang didalamnya mencakup Central Processor Unit 

(CPU), processor pendukung, penyimpanan sekunder, peralatan masukan 

(Workstations/terminal), peralatan keluaran (printer/terminal). Perangkat keras  

berguna sebagai alat pemasukan, pemrosesan maupun pengeluaran semua data 

transaksi keuangan maupun non keuangan untuk menjadi suatu sistem 

                                                 
14

 Laudon, Kenneth C and Laudon, Jane P 2008, Sistem Informasi Manajemen, Edisi Kesepuluh, 

Jakarta: Salemba Empat. 
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informasi yang dapat digunakan oleh seluruh User (pengguna) yang 

memerlukannya. 

Klasifikasi  Komputer Yang Digunakan Dalam Aplikasi Perbankan : 

a) Personal Komputer (PC) : Komputer pribadi yang biasanya diletakkan di 

meja masing-masing personal baik sebagai individu atau sebagai karyawan 

perusahaan. Komputer jenis ini banyak digunakan sebagai perangkat kerja 

individu guna menyelesaikan pekerjaan administratif maupun pemrosesan 

atau pemantauan data dan informasi. 

b) Komputer Mini : Komputer menengah yang banyak digunakan oleh 

perusahaan atau bank-bank yang tidak terlalu besar. Komputer jenis ini 

biasanya dipergunakan untuk memproses transaksi bank per Cabang atau 

per wilayah tertentu. Jika bank tidak terlalu besar dapat digunakan untuk 

pemrosesan data sentralisasi bank tersebut. 

c) Komputer Mainframe : Komputer yang biasa dipergunakan oleh 

Perusahaan atau Bank-Bank besar  atau Lembaga-Lembaga Pemerintah 

untuk memproses data yang disentralisasi, yang dapat memproses ratusan 

juta instruksi per detik. Jenis komputer ini banyak digunakan oleh Bank 

Papan Atas yang  hampir seluruhnya sudah memiliki sistem informasi 

sentralisasi. 
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2. Perangkat lunak (software) 

Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon di dalam buku “Management 

Information System” (2007:21) menjelaskan bahwa,  

“Peranti lunak terdiri dari detail instruksi program yang mengawasi dan 

mengkoordinasikan komponen peranti keras dalam sebuah sistem informasi”
15

. 

 

Perangkat Lunak (software) komputer merupakan serangkaian instruksi 

dengan aturan tertentu yang mengatur operasi perangkat keras (hardware). 

Secara kompleks, perangkat lunak merupakan kumpulan perintah-perintah 

yang tersimpan di dalam perangkat keras, khususnya media penyimpan, yang 

tersusun secara terstruktur dan menjadi panduan bagi komputer untuk 

melakukan proses pengolahan data. 

Perangkat Lunak (software)  terdiri atas 3 kelompok : 

a) Sistem Operasi atau Operating  System (OS)  

b) Sistem Aplikasi ( Application system) 

c) Bahasa Pemrograman (Programming Language) :  

• Bahasa Mesin  

• Bahasa Rakitan 

• Bahasa Pemrograman                           

• Bahasa Query (Query Language)   

 

 

 

                                                 
15

 Laudon, Kenneth C and Laudon, Jane P 2008, Sistem Informasi Manajemen, Edisi Kesepuluh, 

Jakarta: Salemba Empat. 
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3. Manusia (Brainware) 

Brainware merupakan personal-personal yang terlibat dalam sistem 

komputer.  

“Brainware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan 

komputer/sistem pengolahan data”.  

 

Brainware merupakan sumber inspirasi utama bagi terbentuknya suatu 

sistem komputer. Menurut tingkat pemanfaatan terhadap komputer. 

 Brainware digolongkan dalam empat tingkatan dimulai dari tingkatan 

yang tertinggi: 

a. System Analyst  

Penanggung jawab dan perencana sistem dari sebuah proyek pembangunan 

sebuah sistem informasi khususnya yang memanfaatkan komputer. 

b. Programmer 

Pembuat dan petugas yang mempersiapkan program yang dibutuhkan pada 

sistem komputerisasi yang dirancang. 

c. Administrator  

Seseorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-

program yang berjalan pada sebuah sistem/jaringan komputer. 

d. Operator  

Pengguna biasa, hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada.   
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2.2.5.4 Peranan Sistem Informasi Dalam Organisasi 

Setiap organisasi atau perusahaan yang menggunakan komputer untuk 

memproses data transaksi memiliki fungsi sistem informasi. Fungsi sistem 

informasi bertanggung jawab untuk pengelolaan data. 

Pengolahan data merupakan aplikasi sistem informasi akuntansi yang 

paling mendasar dalam setiap organisasi yang telah berevolusi dari struktur 

organisasi sederhana yang meliputi beberapa orang saja sampai struktur komplek 

yang meliputi banyak spesialis yang bermutu. 

Menurut William S. Hopwood dan George H. Bodnar (2003) para pemakai 

sistem informasi akuntansi terdiri dari : 

1. Chief Information Officier ( CIO ) 

Fungsi ini mewakili kegiatan yang bertanggung jawab dalam keseluruhan 

fungsi informasi.  Kedudukan sistem informasi dalam organsisasi semakin 

penting karena aplikasi komputer semakin umum dan penting dalam seluruh 

bagian organisasi. Maka fungsi sistem informasi akuntansi dalam organisasi 

atau perusahaan dengan sistem komputer semakin besar penggunaannya, 

semakin timbul pula kecenderungan peningkatan terhadap risiko. 

2. Spesialisasi-Spesialisasi Fungsional 

  Struktur departemen sistem informasi yang paling umum adalah 

pembagian tanggung jawab dan tugas-tugas berdasarkan bidang spesialis 

teknis yaitu fungsi makin besar departemen sistem informasi, makin 

terspesialisasikan fungsi-fungsinya.
16
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 Departemen dikelola dalam lima fungsi utama yang meliputi : 

a. Fungsi Analisis Sistem 

Terfokus pada pengidentifikasi masalah dan proyek untuk pemrosesan 

komputer dan merancang sistem untuk mengatasi masalah dan kebutuhan. 

b. Fungsi Pemrograman 

Bertanggung jawab untuk merancang dan membuat program aplikasi, 

menguji dan memasang program-program komputer yang diperlukan serta 

mengimplementasikan sistem tersebut. 

c. Fungsi Operasi 

Tugasnya menyiapkan data, pengoperasian peralatan dan pemeliharaan 

sistem. 

d. Fungsi Dukungan Teknis 

Berfokus pada bidang seperti sistem operasi dan perangkat lunak, 

manajemen data dan perancang basis data dan teknologi komunikasi. 

e. Fungsi Dukungan Pemakai 

Melayani pemakai akhir, seperti fungsi dukungan teknis melayani 

personal.  

Menurut Marshall B. Romney dalam buku “Accounting Information 

System” (2006:3) menjelaskan bahwa SIA yang efektif penting bagi keberhasilan 

jangka panjang organisasi manapun. Tanpa perangkat untuk mengawasi aktivitas-

aktivitas yang terjadi, tidak akan ada cara untuk memutuskan seberapa baik 

kinerja perusahaan. Setiap organisasi juga perlu menelusuri pengaruh-pengaruh 

berbagai aktivitas atas sumber daya yang berada di bawah pengawasannya. 
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Informasi tentang para pelaku yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas tersebut 

penting untuk menetapkan tanggung jawab dari tindakan yang diambil. Data dan 

informasi merupakan aset yang paling penting bagi organisasi. Karena data dan 

informasi berkaitan erat dengan operasional perusahaan. SIA harus mencakup 

pengendalian untuk memastikan keamanan dan ketersediaan data organisasi. SIA 

dapat menambah nilai bagi organisasi dengan cara memberikan informasi yang 

akurat dan tepat waktu.
17

   

 

2.2.5.5 Jenis-Jenis Sistem Informasi Akuntansi  

Sistem informasi menganjurkan penggunaan teknologi komputer di dalam 

organisasi untuk menyajikan informasi kepada pemakai. Sistem informasi 

berbasis komputer merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak 

yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat.  

Jenis-jenis sistem informasi menurut William S. Hopwood dan Gorge H. 

Bodnar (2003) adalah sebagai berikut : 

1. Pengelola data electronic data processing (EDP) 

Pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan pengelolaan data transaksi 

dalam suatu organisasi. Ini juga merupakan aplikasi sistem informasi 

akuntansi paling dasar dalam setiap organisasi atau perusahaan. 
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2. Sistem Informasi Manajemen 

Merupakan penggunaan teknologi komputer untuk menyediakan informasi 

bagi para manajer dalam mengambil keputusan. Sistem informasi manajemen 

menyediakan beragam informasi yang berkaitan dengan pengelolaan data 

dalam organisasi. Sistem informasi manajemen menyadari bahwa manajer 

dalam organisasi menggunakan dan membutuhkan informasi dalam 

pengambilan keputusan. Sehingga sistem informasi berbasis komputer dapat 

menyediakan informasi yang bersangkutan kepada para manajer. 

3. Sistem Informasi Pemasaran 

Sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi untuk digunakan 

oleh fungsi pemasaran, kebanyakan dari informasi disediakan oleh sistem 

informasi akuntansi organisasi. Sistem informasi pemasaran terdiri dari 

orang, peralatan dan prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, 

mengevaluasi dan mendistribusikan barang dagang yang sesuai dengan 

kebutuhan, tepat waktu, dan akurat kepada pembuat keputusan pemasaran. 

4. Sistem Informasi Produksi 

Sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi untuk digunakan 

oleh fungsi produksi, kebanyakan dari informasi disediakan oleh sistem 

informasi akuntansi organisasi. 

5. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia 

Sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi mengenai 

berbagai hal terkait sumber daya manusia (SDM) untuk digunakan oleh 

fungsi sumber daya manusia. 
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6. Sistem Informasi Keuangan 

Sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi untuk digunakan 

oleh fungsi keuangan, kebanyakan dari informasi akuntansi organisasi. 

7. Sistem Pendukung Keputusan 

Dalam sistem pendukung keputusan data diproses kedalam format 

pengambilan keputusan bagi kepentingan pemakai akhir. 

8. Sistem Pakar – Expert System ( ES ) 

Dalam sistem berbasis pengetahuan yang memanfaatkan pengetahuaannya 

tentang bidang aplikasi tertentu untuk bertindak seperti seorang konsultan ahli 

bagi pemakainya, seperti sistem pendukung keputusan (DSS). ES 

mensyaratkan penggunaan model-model keputusan dan berbasis data khusus. 

9. Sistem Informasi Eksekutif – Executive Information System ( EIS ) 

Sistem informasi ini dibuat bagi kebutuhan informasi strategik manajemen 

tingkat puncak. Banyak informasi yang digunakan oleh manajemen puncak 

diluar sistem informasi organisasi. 

 

2.2.6  Pemrosesan Batch dan Real-Time 

Menurut James A. Hall dalam buku Accounting Information System 

(2007:90) menjelaskan bahwa,  

“Batch adalah sekelompok transaksi serupa yang diakumulasi sepanjang 

waktu dan kemudian diproses bersama-sama.terdapat dua keunggulan umum dari 

pemrosesan batch”
18
. 
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1. Organisasi bisa meningkatkan efisiensinya dengan mengelompokkan 

sejumlah besar transaksi ke dalam batch daripada memproses setiap 

peristiwa secara terpisah. Pemrosesan batch merupakan metode yang 

ekonomis untuk memproses transaksi yang bervolume tinggi. 

2. Pemrosesan batch memungkinkan pengendalian atas pemrosesan 

transaksi.  

Pengertian real-time ialah memproses seluruh transaksi pada saat terjadi. 

Misalnya, pesanan penjualan yang diproses dalam sistem bisa diterima, diisi dan 

dikirim pada hari yang sama. Pemrosesan real-time sesuai dengan sistem yang 

memproses volume transaksi yang rendah dan yang tidak saling berbagi record 

umum. Sistem ini menggunakan teknologi Local Area Network (LAN) dan Wide 

Area Network (WAN) secara luas. 

 

2.2.6.1 Perbedaan Antara Sistem Batch dengan Real-Time 

Dilihat dari karakteristiknya, sistem batch dan real-time dibedakan 

menjadi tiga antara lain: 

1. Jeda Waktu 

Sistem batch menyusun transaksi ke dalam kelompok-kelompok untuk 

pemrosesan. Dalam pendekatan ini, selalu terdapat jeda waktu antara suatu 

peristiwa ekonomi dan waktu yang direfleksikan dalam akun perusahaan. 

Panjangnya jeda waktu tersebut bergantung pada frekuensi pemrosesan batch. 

Sistem real-time memproses transaksi secara individual pada saat 

peristiwa ekonomi muncul. Karena record tidak dikumpulkan dalam batch, 
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tidak terdapat jeda waktu antara munculnya peristiwa ekonomi dan 

pencatatannya. Salah satu contoh dari pemrosesan real-time adalah sistem 

pemesanan tiket pesawat terbang, yang memproses permintaan calon 

penumpang secara langsung.  

2. Sumber Daya 

Sistem batch memerlukan sedikit sumber daya (seperti biaya 

pemrograman, peranti keras dan pelatihan bagi pengguna) daripada sistem 

real-time. 

Sistem real-time memerlukan lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan. 

Sistem ini menggunakan file akses langsung yang memerlukan peralatan 

penyimpanannya yang lebih mahal. 

3. Efisiensi Operasional 

Dengan sistem batch, record tertentu diproses setelah peristiwa terjadi 

untuk menghindari penundaan operasional. 

Dengan sistem real-time, semua record yang berkaitan dengan peristiwa 

diproses segera.  

 

2.2.7 Sistem Pengamanan Komputer 

James A Hall dalam buku ”Accounting Information System” (2007:409) 

menjelaskan bahwa Keamanan sistem operasi (operating system security) 

melibatkan kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang menentukan siapa saja 

yang dapat mengakses sistem operasi, sumber daya (file, program, printer) yang 

dapat mereka akses, dan tindakan apa saja yang dapat mereka lakukan.  
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Berikut ini adalah komponen-komponen keamanan yang terdapat dalam 

sebuah sistem operasi yang aman: prosedur log-on, kartu akses, daftar 

pengendalian akses, dan penjelasan secara rincinya adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur Log-on 

Sebuah prosedur log-on (log-on procedure) formal merupakan garis pertahanan 

pertama sistem operasi terhadap akses-akses yang tidak memiliki otoritas. 

Ketika pengguna memulai proses, komputer menampilkan sebuah kotak dialog 

yang meminta ID dan kata sandinya. Sistem membandingkan ID dan kata sandi 

tersebut dengan basis data pengguna yang sah. Jika sistem menemukan ada 

kecocokan, maka upaya log-on terebut dianggap sah. Namun, jika kata sandi 

atau ID-nya tidak benar, upaya log-on tersebut dianggap gagal dan pesan 

dikembalikan ke pengguna. Pemesan tersebut tidak boleh mengungkapkan 

bahwa kata sandi atau ID-lah yang menyebabkan kegagalan. Sistem harus 

mengizinkan pengguna untuk beberapa kali memasukkan informasi log-on. 

Setelah beberapa kali usaha (biasanya tidak lebih dari lima), sistem akan 

mengunci pengguna dari sistem tersebut. 

2. Kartu Akses 

Jika upaya log-on berhasil, sistem operasi akan membuat sebuah tanda akses 

(access token) yang berisi informasi penting tentang pengguna, termasuk ID, 

kata sandi, kelompok pengguna, dan hak-hak istimewa atau khusus yang 

diberikan kepada pengguna. Informasi dalam kartu akses ini digunakan untuk 

menyetujui semua tindakan yang berusaha dilakukan oleh pengguna selama 

sesi tersebut. 
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3. Daftar Pengendalian Akses 

Akses ke sumber daya sistem, seperti direktori, file, program, dan printer, 

dikendalikan oleh sebuah daftar pengendalian akses (access control list) yang 

ditetapkan untuk setiap sumber daya. Daftar ini berisi informasi yang 

mendefinisikan hak istimewa akses untuk semua pengguna sumber daya yang 

sah. Ketika pengguna berusaha untuk mengakses sumber daya, sistem 

membandingkan nomor identitasnya dan hak-hak istimewa yang terdapat 

dalam kartu akses, dengan yang terdapat dalam data pengendalian akses. Jika 

ada kecocokan, pengguna diberikan akses. 

4. Pengendalian Akses Diskresioner 

Administrator sistem pusat biasanya menentukan siapa yang diberikan akses 

sumber daya tertentu dan mempertahankan daftar pengendali aksesnya. Namun 

demikian, dalam sistem distributif, sumber daya dapat dimiliki (atau 

dikendalikan) oleh pengguna akhir. Para pemilik sumber daya dalam tatanan 

ini dapat diberikan pengendalian akses diskresioner (discretionary access 

control), yang memungkinkan mereka memberikan hak istimewa akses kepada 

pengguna lainnya. Misalnya kontroler yang berhak atas buku besar umum, 

memberikan hak istimewa hanya untuk dibaca (read-only) kepada seorang 

manajer di departemen penganggaran. Namun demikian, manajer utang usaha 

diberikan izin untuk membaca sekaligus menulis di buku besar umum. Setiap 

upaya yang dilakukan oleh manajer penganggaran untuk menambah, 

menghapus, atau mengubah buku besar umum akan ditolak. Penggunaan 

pengendalian akses diskresioner perlu diawasi dengan ketat, guna mencegah 
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terjadinya pelanggaran keamanan yang disebabkan oleh penggunaan yang 

bebas.
19

  

 

2.3 Definisi Perbankan 

2.3.1  Pengertian dan Fungsi Perbankan 

Berdasarkan pada booklet perbankan 2008,  

“Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup 

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

usahanya”
20

. 

 

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi 

ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.  

Di dalam teori fungsi intermediasi, fungsi utama perbankan Indonesia 

adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 

nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. 

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang 

kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian 

stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam 

                                                 
19
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melaksanakan kegiatan usaha yang memungkinkan bank melaksanakan fungsinya 

dengan baik. 

Sebagian besar pakar ekonomi mengemukakan bahwa perbankan 

mempunyai andil yang besar di dalam perekonomian suatu negara. Hal itu 

dikarenakan pada industri perbankan inilah sebagian besar dana (uang) 

masyarakat di suatu negara berada dan digunakan untuk membangun roda 

perekonomian.    

 

2.3.2 Definisi Bank 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998,  

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang 

banyak”
21

. 

 

Menurut fungsinya, bank digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu : 

1. Bank Umum 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. 
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2. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah. 

Di dalam booklet perbankan 2008, 

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”
22

. 

 

Jenis bank umum dan kegiatan usahanya yang ada di Indonesia dibagi 

menjadi 2, yaitu: 

1. Bank Konvensional adalah bank yang beroperasi atas dasar sistem bunga. Bank 

memberi dan menerima dalam bentuk bunga. Dengan kegiatan usaha sebagai 

berikut:  

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan , dan/atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu;  

b. Memberikan kredit; 

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; 

d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya; 

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah; 
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2. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi atas dasar Sistem Syariah Islam. 

Bank memberi dan menerima imbalan dalam bentuk bagi hasil atau 

keuntungan dari penjualan.  

 

2.4 Definisi Kredit 

2.4.1 Pengertian Kredit 

Menurut Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 yaitu, 

 “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam meminjam antar bank 

dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu, dengan pemberian bunga”
23

. 

 

Menurut Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, MBA, dkk (2007:438), istilah kredit 

berasal dari bahasa latin, credo yang berarti I Belive, I Trust, saya percaya atau 

saya menaruh kepercayaan. Perkataan credo berasal dari kombinasi perkataan 

sansekerta cred yang berarti kepercayaan (trust) dan perkataan latin do, yang 

berarti saya menaruh. 
24

 

Pengertian kredit yang pertama adalah penyerahan barang, jasa atau uang 

dari satu pihak (kreditor atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada 

pihak lain (debitur atau pihak pengutang) dengan janji membayar dari penerima 

kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua pihak. 

                                                 
23

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 

24
 Rivai, Veitzal. 2007. Bank and Financial Institution Management. Jakarta: PT Raja Grafindo 
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Dan pengertian kredit yang kedua antara lain adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 

atau bagi hasil.  

 

2.4.1.1 Unsur-unsur Kredit 

Menurut H. Rachmat Firdaus, Drs., M.Si dan Maya Ariyanti, S.E., M.M. 

(2004:3) di dalam bukunya, kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia 

untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian disebut 

kreditur. 

2. Adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa. 

Pihak ini disebut debitur. 

3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur. 

4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur. 

5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang 

atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur. 

6. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu, dimana 

masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu 

pada dasarnya mengandung risiko. 
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7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur.
25

 

  

2.4.1.2 Fungsi Dan Tujuan Kredit 

Menurut H. Rachmat Firdaus, Drs., M.Si dan Maya Ariyanti, S.E., M.M. 

(2004:5) di dalam bukunya, fungsi dan tujuan kredit adalah : 

1. kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang dan jasa. 

2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang tidak digunakan. 

3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru. 

4. Kredit sebagai alat pengendalian harga. 

5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat atau kegunaan 

potensi-potensi ekonomi yang ada.
26

 

 

2.4.1.3 Jenis-Jenis Kredit 

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan 

terhadap jenis kredit yang ditawarkan. Pemberian fasilitas kredit oleh bank 

dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. 

Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu 

mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. 

                                                 
25

 Firdaus, H. Rahmat dan Ariyanti, Maya. 2004. Manajemen Perkreditan Bank  Umum. Bandung: 

Alfabeta. 
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Penjelasan jenis-jenis kredit dapat kita lihat dari berbagai aspek. Jenis-

jenis kredit menurut H. Rachmat Firdaus, Drs., M.Si dan Maya Ariyanti, S.E., 

M.M. (2004:10) di dalam bukunya 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. 

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

dan sebagainya. 

2. Kredit menurut sektor ekonominya. 

Menurut sektor ekonominya kredit ini dapat dibagi menjadi: 

a. Kredit untuk sektor pertanian 

b. Kredit untuk sektor pertambangan 

c. Kredit untuk sektor perindustrian 

d. Kredit untuk sektor listrik, gas dan air 

e. Kredit untuk sektor konstruksi 

f. Kredit untuk sektor perdagangan 

g. Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi 

h. Kredit untuk sektor jasa-jasa dunia usaha 

i. Kredit untuk sektor jasa-jasa sosial masyarakat 

3. Kredit Menurut 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. 

c. Kredit Jangka Panjang 

 Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga 

tahun. 
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4. Kredit Ditinjau Dari Cara Penguangannya (Tunai atau Tidak Tunai) 

Jenis kredit ini terdiri dari : 

1. Kredit tunai (Cash Credit) 

Kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindah-

bukuan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk olehnya pada saat 

perjanjian ditanda tangani. 

2. Kredit Bukan Tunai (Non-Cash Credit) 

Kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditanda tangani, 

melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang 

dipersyaratkan. 

Yang termasuk dalam kredit bukan tunai adalah : 

a. Bank Garansi (Jaminan Bank) 

Kesediaan tertulis dari bank untuk membayar kepada seseorang atau 

suatu pihak ditunjuk atas beban kredit pemohon jaminan bank. 

b. Letter Of Credit (L/C) 

Surat yang dikeluarkan oleh bank (opening bank) atas permintaan 

pembeli (importir) untuk diteruskan kepada penjual (eksportir) melalui 

bank koresponden (bank di negara eksportir) sebagai suatu jaminan dari 

pembeli kepada penjual atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang 

dikirimkannya kepada pembeli.
27

 

 

 

                                                 
27
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2.5 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

2.5.1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Berdasarkan UU RI No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan 

Menengah, yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  adalah 

sebagai berikut: 

1. Usaha Mikro  

“Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro”. 

 

Kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah). 

2. Usaha Kecil  

“Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 

atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil”.  

 

Kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 
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b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah). 

3. Usaha Menengah  

“Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha 

besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan”. 

 

 Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, kriteria usaha menengah adalah 

sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
28

 

 

2.5.2 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Berdasarkan kesepakatan bersama Menteri Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat No. 11/Kep/Menko/Kesra/IV/2002 dengan Gubernur Bank 

Indonesia No. 4/2/Kep.GBI/2002 tanggal 22 April 2002 tentang Penanggulangan 

Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM. 
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1. Kredit usaha mikro adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro, 

baik langsung maupun tidak langsung, yang dimiliki dan dijalankan oleh 

penduduk miskin atau menurut Badan Pusat Statistik, dengan plafon kredit 

maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang usaha kecil, kredit 

usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil yang 

memiliki nilai kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta 

rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil 

penjualan maksimal Rp. 1 miliar (satu miliar rupiah) per tahun dengan plafon 

kredit maksimal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 

3. Kredit Usaha Menengah adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha di luar 

usaha mikro dan kecil atau kepada pengusaha yang kriterianya akan ditetapkan 

kemudian, dengan plafon di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan Rp. 5 miliar (lima miliar rupiah).
29

 

 

2.6 Manfaat Kredit 

Menurut H. Rachmat Firdaus, Drs., M.Si dan Maya Ariyanti, S.E., M.M. 

(2004:7) di dalam bukunya menjelaskan bahwa ada berbagai pihak yang 

berkepentingan secara langsung dan secara tidak langsung terhadap fasilitas 

perkreditan yang dipasarkan oleh bank-bank komersil. Pihak-pihak yang 

mempunyai kepentingan langsung sudah tentu dari pihak Bank dan calon debitur 

                                                 
29
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itu sendiri. Sedangkan pihak pemerintah dalam hal ini penguasa moneter dan 

masyarakat luas juga akan menerima/merasakan manfaat perkreditan itu secara 

langsung. Atas dasar ini pemikiran ini maka manfaat perkreditan itu sendiri dapat 

ditinjau dari masing-masing pihak yang mempunyai kepentingan terhadap 

perkreditan itu sendiri.
30

 

 

2.6.1. Manfaat Kredit Bank Bagi Debitur 

1. Untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana 

kredit untuk pengadaan atau peningkatan faktor produksi. 

2. Kredit bank relatif lebih mudah diperoleh apabila usaha debitur layak 

untuk dibiayai. 

3. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank relatif murah. 

4. Terdapat jenis/tipe/macam kredit yang disediakan oleh bank sehingga 

debitur dapat memilih sesuai dengan usahanya. 

5. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur. 

 

2.6.2. Manfaat Kredit Bagi Bank 

1. Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari 

debitur. Selain bunga diperoleh juga pendapatan dari provisi atau biaya 

administrasi dan denda (penalti) dan fee based income. 

                                                 
30
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2. Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan 

rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba 

yang meningkat. 

3. Dengan pemberian kreditnya, bank sekaligus dapat memasarkan 

produk-produk atau jasa-jasa bank lainnya. 

4. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank dapat mendidik 

dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal 

secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi. 

 

2.6.2.1.Manfaat Kredit Bagi Pemerintah atau Negara 

1. Kredit bank dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu 

saja. 

2. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan 

lapangan kerja. 

3. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan 

pendapatan masyarakat. 

4. Secara tidak langsung pemberian kredit bank akan meningkatkan 

pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh 

dan berkembang volume usahanya. 

5. Pemberian kredit bank yang sahamnya dimiliki oleh 

pemerintah/negara/daerah yang berhasil meningkatkan labanya, akan 
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menambah pendapatan yang berupa setoran bagian laba/deviden dari 

bank yang bersangkutan. 

6. Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar. 

 

2.6.2.2.Manfaat Kredit Bagi Masyarakat Luas 

1. Dengan adanya kredit bank yang mendorong pertumbuhan dan 

perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan 

meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat. 

2. Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi 

tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian kredit. Untuk akuntan 

publik dapat terlibat dalam penyusunan proyeksi neraca dan sistem 

akuntansi. 

3. Para pemilik dana yang menyimpan di bank, berharap agar kredit bank 

berjalan lancar, sehingga dana mereka yang digunakan atau disalurkan 

oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta sejumlah 

bunganya sesuai kesepakatan. 

4. Bagi anggota masyarakat yang bergerak dipasar modal ataupun 

nasabah bank syariah maka suku bunga kredit merupakan salah satu 

indikator bagi nilai saham atau deviden atau jumlah bagi hasil yang 

diperolehnya, karena merupakan produk substitusi ataupun sebagai 

pembanding. 

5. Adanya jenis kredit-kredit tertentu seperti bank garansi atau L/C, akan 

memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pihak yang terlibat.  
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2.6.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Kredit dan Faktor-

Faktor Yang mempengaruhi Permintaan Kredit 

2.6.3.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Kredit 

Menurut H. Rachmat Firdaus, Drs., M.Si dan Maya Ariyanti, S.E., M.M. 

(2004:30) di dalam bukunya, perencanaan kredit bank merupakan salah satu unsur 

atau variabel dari perencanaan bank secara keseluruhan. Unsur-unsur atau 

variabel-variabel perencanaan bank lainnya antara lain perencanaan dana, 

perencanaan penempatan dana (kegiatan money market), perencanaan investasi, 

perencanaan pendapatan, perencanaan biaya serta perencanaan lugi/laba (R/L).
31

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan kredit antara lain sebagai 

berikut, 

1. Kondisi perekonomian nasional, termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi 

beberapa tahun terakhir, saat sekarang dan estimasi beberapa tahun yang akan 

datang sesuai dengan jangka waktu proyeksi perencanaan kredit bank yang 

bersangkutan. 

2. Kebijakan, ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah dan atau Bank 

Indonesia dibidang moneter dan bank. 

3. Kondisi sosial, politik dan keamanan. 

4. Kebijakan, ketentuan dan peraturan pemerintah dibidang perdagangan 

internasional (ekspor dan impor). 

                                                 
31

 Firdaus, H. Rahmat dan Ariyanti, Maya. 2004. Manajemen Perkreditan Bank  Umum. Bandung: 

Alfabeta. 

 

Percepatan Analisis Pemberian Kredit Mikro..., Andrie Kurniawan, Ak.-Ibs, 2009



48 

 

  

5. Kondisi lembaga-lembaga substitusi yang merupakan lembaga alternatif untuk 

menanamkan modal (investasi) dan pembiayaan seperti pasar modal, reksadana 

dan lain sebagainya. 

6. Kemampuan bank untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan biaya yang 

wajar. 

7. Kemampuan daya serap masyarakat atas kredit yang disalurkan oleh bank. 

8. Visi, misi dan tujuan bank yang bersangkutan sebagai suatu badan usaha. 

 

2.6.3.2 Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Permintaan Kredit 

 Kredit yang dinilai berhasil adalah kredit yang dapat dilunasi pokok dan 

bunganya sesuai dengan kesepakatan, usaha pihak debitur mengalami kemajuan 

dan kondisi sekitar lingkungannya berkembang. Selain itu, kedua pihak juga harus 

memperhatikan indikator penentu berhasilnya suatu kredit yakni, sumber daya 

manusia yang berkualitas, prosedur kredit yang jelas, konsekuen dan konsisten 

serta mematuhi segala kode etik perbankan. 

 Secara langsung tujuan pencapaian keberhasilan kredit tidak lepas dari 

sumber daya manusia. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan kredit 

antara lain sebagai berikut : 

1. Perkembangan ekonomi pemerintah atau negara dan daerah serta pengaruhnya 

terhadap dunia usaha pada umumnya. 

2. Keadaan atau situasi perdagangan pada umumnya dan pengaruhnya terhadap 

kehidupan rakyat banyak termasuk golongan ekonomi menengah kebawah. 

3. Tingkat kemakmuran sumber daya manusia yang berpenghasilan tetap. 
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Dari ketiga faktor tersebut dapat dikatakan bahwa bila ekonomi 

pemerintah atau negara dapat berkembang, maka demikian juga dengan ekonomi 

daerahnya, dan hal itu dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan serta 

perkembangan dunia usaha. Dalam situasi tersebut maka permintaan kredit sangat 

mungkin untuk naik dan pada umumnya hal itu dapat menyehatkan perkreditan, 

baik dalam pelayanan atau penyaluran kredit maupun dalam pengembaliannya. 

 

2.6.4. Penilaian Kredit 

Menurut Dahlan Siahmat (2005:355) di dalam bukunya penilaian kredit 

atau disebut juga analisis kredit, dilakukan oleh suatu tim atau bagian dalam 

organisasi perkreditan terhadap permohonan kredit yang diajukan dengan tujuan 

untuk menilai kondisi calon debitur. Analisis kredit ini dimaksudkan agar 

pemberian kredit tersebut mencapai sasaran yang lebih terarah, memberikan hasil, 

dan aman.
32

  

Dengan adanya analisis kredit tersebut diharapkan risiko default yang 

disebabkan ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang 

disepakati sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit dapat diperkecil. 

Oleh karena itu, analisis kredit yang kurang akurat pada gilirannya akan 

menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dan selanjutnya akan mempengaruhi 

kualitas portofolio kredit bank. 
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Dengan dibuatnya sistem aplikasi perkreditan hal ini akan sangat 

membantu dalam memperkecil risiko default yang disebabkan ketidakmampuan 

debitur, karena dalam sistem aplikasi perkreditan telah dibuat pembahasannya. 

 

2.6.4.1.Aspek-Aspek Penilaian Kredit 

Agar tujuan analisis kredit tercapai, maka dalam melakukan analisis kredit 

sangat penting melakukan penilaian terhadap beberapa aspek-aspek yang 

menyangkut kegiatan usaha calon debitur, aspek-aspek yang dimaksud yaitu : 

a. Aspek Hukum 

Penilaian aspek hukum ini meliputi status hukum badan usaha misalnya akte 

pendirian yang telah disahkan oleh yang berwenang, legalitas usaha meliputi 

kelengkapan izin usaha dan yang cukup penting adalah bagaimana legalitas 

barang jaminan yaitu kepemilikannya harus didukung dengan dokumen yang 

sah dan dalam penguasaan calon debitur. Yang secara garis besar, aspek 

hukum ini menilai mengenai subyek hukum, hubungan dengan pihak ketiga, 

perjanjian kredit, serta agunan dan pengikatannya. 

b. Aspek Keuangan (saat ini dan proyeksi) 

Penilaian aspek keuangan ini meliputi keadaan keuangan perusahaan sampai 

pada saat mengajukan permohonan kredit. Hal ini bertujuan untuk mengukur 

sejauh mana kekuataan finansial debitur jika suatu saat kredit baru diberikan, 

debitur mengalami kesulitan keuangan. Secara garis besar, aspek ini mengukur 

Neraca, Laba Rugi, Efisiensi, dan Arus kas pada kondisi kredit belum 

diberikan. Penilaian aspek ini bertujuan untuk mengukur kemampuan 
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perusahaan dalam membuat proyeksi keuangan di masa mendatang. Sehingga 

diharapkan debitor mampu membayar kreditnya yang didapat dari hasil murni 

operasional perusahaannya. Pihak bank harus mengetahui secara pasti 

kemungkinan risiko-risiko yang dapat timbul pada perusahaan debitur agar 

dikemudian hari sudah dapat diantisipasi. Aspek yang dianalisis antara lain 

proyeksi biaya, modal kerja, laba rugi, arus kas,  dan repayment.  

c. Aspek Pemasaran 

Penilaian yang perlu ditekankan disini adalah menyangkut kemampuan daya 

beli masyarakat, kompetisi, pangsa pasar, kualitas produksi dan sebagainya. 

Analisis pemasaran perlu dilakukan untuk melihat kondisi pasar saat ini, 

meliputi jumlah penawaran yang sudah ada untuk jenis produk yang 

direncanakan peminjam dan kemampuan pasar menyerap produk debitur.  

Secara garis besar, aspek ini mengukur kondisi makro dan mikro perusahaan, 

Pangsa pasar, proyeksi penjualan. Dalam aplikasi sistem informasi kredit telah 

dibuat dengan menyajikan analisis SWOT perusahaan/bank.  

d. Aspek Teknologi 

Penilaian aspek ini pada dasarnya untuk mengetahui apakah usaha yang akan 

dibiayai dengan kredit bank tersebut diterima atau memberi dampak positif 

atau negatif terhadap lingkungan masyarakat setempat. Sehubungan dengan itu 

perlu diperhatikan apakah proyek tersebut telah mengunakan peralatan-

peralatan mesin yang berteknologi sehingga dapat mendorong pertumbuhan 

perekonomian masyarakat setempat atau mungkin bertentangan dengan nilai-

nilai sosial dan agama masyarakat setempat. Aspek tanggung jawab perusahaan 
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(Corporate Social Responsibility) juga harus diperhatikan realisasinya yang 

meliputi kelancaran berbagai sumber daya produksi, kapasitas produksi, mesin 

dan peralatan, bahkan termasuk ketersediaan dan kontinuitas bahan baku. 

e. Aspek Manajemen 

Dalam penilaian aspek manajemen lebih memperhatikan peran SDM yang 

akan menjalankan perusahaan. Perlu diperhatikan struktur organisasi dan 

anggota-anggota manajemen termasuk kemampuan dan pengalamannya serta 

pola kepemimpinan yang diterapkan oleh top manajemen. Perlu diperhatikan 

pula apakah pengelolaan dan kepengurusan perusahaan ada tanda-tanda one 

man show management. Unsur-unsur yang dianalisa seperti Karakteristik 

pengusaha, Organisasi, Key Person, dan kemampuan SDM terkait. 

 

2.6.4.2.Prinsip-Prinsip Perkreditan 

Banyak konsep yang dikemukakan oleh berbagai pihak dalam rangka 

upaya merumuskan persyaratan atau azas-azas yang sehat dalam suatu pemberian 

kredit bermasalah, menurut H. Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti konsep 

tentang sistem informasi pemberian kredit terhadap prinsipnya secara sehat dan 

menurut Prof. Dr. H. Vietzal Rivai, M.B.A dalam bukunya yang berjudul “Bank 

and Financial Institution Management” (2007) mengemukakan prinsip pemberian 

kredit dapat dilakukan dengan menggunakan analisis 6 C, adalah sebagai berikut : 

1. Character ( watak/kepribadian ) 

 Character atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu 

pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank 
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sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang 

yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu 

berusaha dan bersedia melunasi hutang-hutangnya pada waktu yang telah 

diltetapkan. 

2. Capital ( modal ) 

 Analisis capital diperlukan untuk menganalisis seberapa besarnya modal 

yang dimiliki oleh calon debitur dengan cara menganalisis neraca atau laporan 

keuangan, menilai kemampuan keuangan perusahaan. Hal ini dapat diukur dari 

analisis ratio keuangan dan cash flow, dan juga menilai Net Worth/modal 

perusahaan dan juga untuk menilai tingkat debt equity ratio (DER) yang 

selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas serta jangka 

waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima. 

3. Capacity (kemampuan) 

 Analisa ini diperlukan untuk mengetahui kemampuan usaha dan 

kemampuan pribadi calon debitur, dapat dilakukan dengan cara melihat laporan 

laba/rugi dan meneliti riwayat hidup calon debitur, memiliki kemampuan 

mengurus perusahaan dalam mengelola usahanya, pengamatan di lapangan, 

performa bisnis pada masa lampau dan masa mendatang.  

 Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan 

menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting artinya 

mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya 

pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Oleh 

karena itulah bank akan sangat berkepentingan atas kemampuan ini, karena 
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kreditnya yang tertanam dalam perusahaan tersebut akan mengalami kerugian 

yang disebabkan oleh kekurang- mampuan debitur dalam menjalankan 

usahanya. 

4. Conditon of Economy (kondisi perekonomian) 

 Azas kondisi dan situasi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam 

pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor 

usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat 

tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur 

dan bagaimana prospeknya dimasa mendatang. 

 Yang dianalisis dalam aspek ini adalah perekonomian yang menyangkut 

komoditi yang akan dibiayai dengan kredit, dapat dilakukan dengan cara 

melihat apakah komoditi yang diperdagangkan/diproduksi termasuk komoditi 

yang tergolong rapuh atau dilarang pemerintah dan bagaimana keadaan pasar 

komoditi tersebut. 

5. Collateral (jaminan atau agunan) 

 Collateral adalah jaminan atau agunan dimana harta benda milik debitur 

atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan, andaikata terjadi 

ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan hutangnya sesuai 

dengan perjanjian kredit. Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai dua 

fungsi yaitu pertama untuk pembayaran hutang seandainya debitur tidak 

mampu membayar dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut.  

 Sedangkan fungsi kedua sebagai akibat dari fungsi yang pertama adalah 

salah satu faktor penentu jumlah kredit yang diberikan. Dalam hal ini biasanya 
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bank tidak akan memberikan kredit lebih besar dari jumlah nilai jaminan yang 

diberikan tersebut,kecuali dalam hal khusus dan atau program-program kredit 

khusus.  

 Yang dianalisis dalam aspek ini adalah adanya jaminan atas kembalinya 

kredit yang diberikan. Jaminan tersebut dapat berupa : 

1. Barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dapat diikat sesuai 

ketentuan jaminan kredit. 

2. Avalist, yaitu jaminan secara perorangan yang bertanggung jawab 

akan melunasi kredit jika kredit tersebut macet. 

3. Proyek yang dibiayai dengan kredit. 

6. Constraint 

Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu 

bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian pompa 

bensin yang di sekitarnya banyak terdapat bengkel las atau tempat pembakaran 

batu bara.
33

 

 Prinsip pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip-prinsip 

pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan 

maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan 

benar-benar akan kembali. Hal ini diperoleh dari hasil penilaian sebelum kredit 

disalurkan. Penilaian kredit oleh Bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip 

untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabah.  

                                                 
33
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2.6.5 Tingkat Kualitas Kredit Terhadap Kredit Bermasalah 

Tingkat kualitas kredit atau yang biasa disebut tingkat kolektibilitas kredit 

memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda.  

Penggolongan kualitas kredit berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia 

Nomor: 7/2/PBI 2005 tanggal 21-01-2005  yang memuat tentang penilaian 

Kualitas Aktiva Bank Umum adalah sebagai berikut : 

1. Lancar : 

a. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada 

tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. 

b. Hubungan debitur dengan bank baik, debitur selalu menyampaikan 

informasi keuangan secara teratur dan akurat. 

c. Dokumentasi kredit lengkap. 

2. Dalam Perhatian Khusus : 

a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 

(sembilan puluh) hari. 

b. Jarang memiliki cerukan. 

c. Hubungan debitur dengan bank cukup baik dan debitur selalu 

menyampaikan informasi keuangan. 

d. Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.  

3. Kurang Lancar : 

a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah 

melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua 

puluh) hari. 
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b. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian 

operasional dan kekurangan arus kas. 

c. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak 

dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis bank atas laporan 

keuangan/informasi keuangan yang dimiliki debitur. 

d. Dokumentasi kredit kurang lengkap. 

e. Pelanggaran terhadap pokok persyaratan yang prinsipil. 

4. Diragukan : 

a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah 

melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus 

delapan puluh) hari. 

b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi 

kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 

c. Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi 

keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya. 

d. Dokumentasi kredit tidak lengkap. 

e. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian 

kredit. 

5. Macet : 

a. Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 

(seratus delapan puluh) hari. 

b. Hubungan debitur dengan bank sangat buruk dan informasi keuangan tidak 

tersedia atau tidak dapat dipercaya. 
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c. Tidak terdapat dokumentasi kredit.
34

 

 

Menurut Dahlan Siamat (2005:358) Kredit bermasalah atau problem loan 

dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat 

adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan 

kendali debitur. Kredit bermasalah sering juga disebut non performing loan yang 

dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi 

pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya 

kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.
35

  

Penilaian kolektibilitas kredit digolongkan kedalam 5 kelompok, yaitu : 

Lancar (pass), Dalam Perhatian Khusus (special mention), Kurang Lancar 

(substandard), Diragukan (doubtful), dan Macet (loss). Dari penilaian kelima 

kolektibilitas kredit tersebut maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia No. 30/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, mewajibkan semua 

bank membentuk PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang 

dimilikinya untuk menutup risiko kemungkinan kerugian. Besaran PPAP tersebut 

antara lain : 

1. Cadangan umum yang sekurang-kurangnya 1% dari total aktiva produktif 

2. Cadangan khusus untuk kredit yang diberikan sekurang-kurangnya : 

a. 5% dari kredit yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus 

b. 15% dari kredit yang digolongkan Kurang Lancar 

                                                 
34
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c. 50% dari kredit yang digolongkan Diragukan 

d. 100% dari kredit yang digolongkan Macet yang masih tercatat dalam 

pembukuan bank.  

Agar dapat menjamin kelangsungan usaha bank, maka setiap bank harus 

memiliki kesiapan dan kemampuan menanggung kemungkinan timbulnya risiko 

kerugian dalam penyaluran dananya. Kerugian yang timbul dari kredit yang 

disalurkan pada dasarnya dikarenakan kurangnya perhatian bank secara serius 

setelah kredit terus berjalan. Di samping itu, minimnya analisis yang dilakukan 

bank pada saat terjadi  perubahan dalam siklus usaha. Oleh karena itu, 

permasalahan sesungguhnya adalah mendeteksi dini. Bagaimana suatu kredit yang 

mulai mengalami masalah dapat segera diketahui sehingga masih terdapat waktu 

untuk melakukan tindakan pencegahan dan perlindungan terhadap kerugian. 

Dengan deteksi dini tersebut akan dapat dilindungi kerugian atau risiko yang tidak 

seharusnya terjadi. 

 

2.6.6 Prosedur Pemberian Kredit 

Prosedur pemberian kredit terdiri dari tahap-tahap yang harus dianalisis 

sebelum kredit tersebut diberikan. Tujuan dibuatnya prosedur pemberian kredit 

adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan 

kredit. Prosedur pemberian kredit oleh badan hukum menurut Kasmir dalam 

bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Perbankan” (2003) sebagai berikut: 
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1. Pengajuan proposal dan berkas-berkas. 

Calon debitur mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu 

proposal dan melampirkan berkas-berkas yang disyaratkan oleh bank. Berkas 

atau dokumen yang harus dilampirkan yaitu Akte Notaris, Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Neraca dan laporan 

laba rugi, riwayat perusahaan dan fotokopi sertifikat jaminan. 

2. Penyelidikan berkas pinjaman. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dari berkas-

berkas yang dilampirkan oleh calon debitur. Jika berkas-berkas tersebut 

dinyatakan kurang lengkap oleh pihak bank maka calon debitur diminta untuk 

melengkapinya dengan batas waktu tertentu. 

3. Wawancara awal (interview). 

Wawancara awal dilakukan secara langsung berhadapan dengan calon debitur. 

Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut telah 

sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank syaratkan.  Wawancara dilakukan 

untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sesungguhnya. 

4. Peninjauan ke lokasi (on the spot). 

Peninjauan ke lokasi merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan dengan 

meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Tujuan dari 

peninjauan ke lokasi yaitu untuk melakukan verifikasi informasi calon debitur 

dan hasilnya dapat dibandingkan dengan hasil wawancara awal. Pada saat 

hendak melakukan peninjauan lapangan sebaiknya dilakukan secara mendadak 
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sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya. 

5. Wawancara kedua. 

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-

kekurangan pada saat setelah dilakukan peninjauan lapangan. Wawancara 

kedua biasanya dilakukan setelah bank menilai kelayakan kredit calon debitur. 

Pihak bank menjelaskan mengenai hasil verifikasi berkas-berkas debitur 

dengan hasil kunjungan lapangan. 

6. Keputusan kredit.  

Keputusan kredit menentukan apakah kredit yang diajukan oleh calon debitur 

diterima atau ditolak. Jika diterima, maka bank akan memberikan informasi 

mengenai jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, biaya-biaya yang 

harus dibayar, dan waktu pencairan kredit. 

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya. 

Kegiatan selanjutnya adalah penandatanganan akad kredit. Jika debitur 

menyetujui keputusan kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka sebelum 

kredit dicairkan terlebih dahulu calon debitur harus menandatangani akad 

kredit, pengikatan jaminan melalui hipotik, surat perjanjian atau pernyataan 

yang dianggap perlu oleh bank. 

8. Realisasi kredit 

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan perjanjian akad kredit dan 

surat-surat yang diperlukan. Apabila calon debitur adalah nasabah baru, maka 
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disarankan untuk membuka rekening giro atau tabungan di bank yang 

bersangkutan.  

9. Penyaluran/penarikan dana 

Penyaluran dana adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening debitur 

sebagai hasil dari realisasi pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan 

ketentuan yang disepakati.
36

 

 

2.6.7  Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pemberian Kredit Usaha 

 Peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam pemberian Kredit Usaha 

meliputi: manajemen risiko, yaitu pada tahun 2003, Bank Indonesia telah 

menerbitkan PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi 

Bank Umum. Sehubungan dengan itu dalam rangka penyempurnaan dan 

pengembangan manajemen resiko, perusahaan-perusahaan atau bank-bank telah 

menyiapkan action plan. Penerapan manajemen resiko yang telah terdiri dari dua 

hal mendasar, yang Pertama adalah penyempurnaan organisasi SDM, sistem dan 

prosedur operasional bank. Kedua adalah penyempurnaan pedoman pengelolaan 

resiko yang terdiri atas risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko 

operasional dan risiko kepatuhan. Selain itu peranan sistem informasi akuntansi 

dimana secara terus menerus bank-bank mengembangkan sistem Teknologi 

Informasi (TI) yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi untuk memenuhi 

kebutuhan nasabah dengan layanan yang baik. 
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  Sistem informasi dalam pemberian kredit harus mengikuti beberapa proses 

selain mencakup di atas. Dalam sistem informasi pemberian kredit ada kebijakan 

tentang perkreditan bank yang memuat tentang : prosedur yang sehat, kredit-kredit 

yang mendapat perhatian khusus, perlakuan kredit yang plafond-kan, prosedur 

penyelesaian kredit bermasalah serta penghapusbukuan dan pelaporan kredit 

macet, tata cara penyelesaian agunan kredit, kebijakan pemberian kredit kepada 

pihak terkait dan debitur besar dan kredit yang perlu dihindari. 

   

2.6.7.1 Sistem Informasi Kredit 

 Sistem informasi kredit merupakan aplikasi komputerisasi yang membahas 

dan memproses informasi sebagai analisis pemberian kredit. Sebagaimana 

diketahui bahwa untuk dapat memberikan kredit dengan aman dan benar, para 

analis kredit maupun pemutus pemberi kredit lainnya perlu berhati-hati dalam 

menganalisa berbagai aspek analisis kredit. 

Untuk kemudahan dan kecepatan serta ketepatan dalam menganalisis telah 

dibuat sistem informasi pemberian kredit yang berisi tentang sistem otomasi untuk 

analisis pemberian kredit. 

Aplikasi kredit ini berisi tentang kegiatan analisis untuk hal-hal yang 

meliputi : 

1. Aspek hukum 

Analisis yang tersedia dalam aplikasi mengenai aspek hukum meliputi cek list 

kelengkapan data-data yang terkait hukum. 
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2. Aspek keuangan 

Analisis yang tersedia dalam aplikasi ini berisi tentang neraca dan laporan rugi-

laba perusahaan baik existing maupun forecasting tentang keuangan serta cash 

flow dilengkapi dengan analisa ratio yang telah tersedia secara otomatis.  

3. Aspek teknik  

Analisis ini menilai apakah barang yang diproduksi nasabah dapat dibuat 

dengan kualitas yang baik dan dengan biaya produksi yang rendah sehingga 

laku dijual dan menguntungkan. 

4. Aspek pemasaran 

Aspek pemasaran lebih memperhatikan kemampuan perusahaan memasarkan 

barang produksi atau jasa, hasil usahanya baik yang sekarang maupun yang 

direncanakan. 

5. Aspek manajemen 

Aspek ini melihat bahwa setiap perusahaan memerlukan manajer yang bertugas 

mengelola usaha. Persyaratan yang diperlukan bagi seorang manajer berbeda-

beda, meskipun pada dasarnya sama, yaitu memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang memadai. 
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2.7  Kerangka Berpikir 

 
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Juli 2009. 

 

3.1.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini termasuk kategori studi kasus mengenai percepatan analisis 

pemberian kredit mikro dengan memanfaatkan sistem informasi perkreditan 

dalam pemberian kredit mikro pada PT. Bank XYZ dengan mengambil sample 

pada PT. Bank XYZ yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 44 – 46 Jakarta 

10210. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan lebih bersifat deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif ini digunakan untuk memaparkan dan menjelaskan mengenai 

sistem informasi perkreditan dalam menunjang pengambilan keputusan pemberian 

kredit yang diterapkan oleh perusahaan dengan berdasarkan data-data yang 

diperoleh dari perusahan serta memberikan gambaran mengenai manfaat adanya 

sistem informasi akuntansi dalam kegiatan usaha perkreditan.  
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3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1 Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari perusahaan yang 

dijadikan obyek penelitian, seperti flow chart, prosedur pengajuan kredit, 

perhitungan efektivitas pemberian kredit dan sebagainya. Sementara itu, data 

sekunder merupakan data yang sudah tersedia atau dikumpulkan sebelumnya 

untuk tujuan tertentu. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data 

yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data penunjang dalam penelitian ini adalah 

materi-materi yang terkait dengan materi yang diteliti.  

 

3.3.2 Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, data-data yang berhubungan dengan materi 

penelitian dikumpulkan dari wawancara kepada pegawai dan pejabat bank yang 

terkait, observasi atau pengamatan secara langsung terhadap objek perusahaan 

yang akan diteliti guna mendapatkan gambaran jelas dan data yang nyata tentang 

pelaksanaan aktivitas perusahaan dan keadaan perusahaan serta perpustakaan-

perpustakaan guna mencari data-data atau referensi-referensi lain yang berkaitan 

dengan penelitian dan media elektronik berupa internet, untuk kemudian dipelajari 

dan dituangkan dalam penelitian ini. 
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3.3.3 Tehnik Pengolahan Data 

Tehnik pengolahan data yang digunakan merupakan studi kasus pada 

perusahaan tempat dilakukannya penelitian dengan mengadakan dan menjelaskan 

perbandingan antara teori dengan praktek untuk melihat sejauh mana peranan 

sistem informasi perkreditan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Berawal dari lembaga yang mengelola dana masjid dan kemudian 

disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sederhana, pada 16 Desember 

1895 lahirlah lembaga keuangan kecil bernama De Poerwokertosche Hulp en 

Spaarbank der Indlandsche Hoofden di Purwokerto Jawa Tengah sebagai cikal 

bakal Bank XYZ. 

Seiring berjalannya waktu, lembaga tersebut semakin berkembang dan 

dibutuhkan masyarakat. Beberapa kali lembaga ini mengalami perubahan, 

berturut-turut adalah Hulp-en Spaarbank der Indlandsche Bestuurs Ambtenareen, 

De Poerwokertosche Hulp Spaar-en Landbouw Credietbank (volksbank), 

Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene pada tahun 1912 dan Algemene 

Volkscredietbank (AVB) tahun 1934. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, 

AVB diubah menjadi Syomin Ginko. 

Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan Indonesia merdeka, 

pemerintah Indonesia kembali mengubah nama lembaga tersebut menjadi Bank 

XYZ pada 22 Februari 1946. Dengan peraturan pemerintah No. 1 tahun 1946, 

bank XYZ menjadi bank pertama yang dimiliki pemerintah Republik Indonesia. 
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Sebagai bank milik pemerintah, bank XYZ berperan mewujudkan visi 

pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan. Pada tahun 1960, pemerintah 

kembali mengubah nama lembaga ini menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan 

(BKTN). Berdasarkan undang-undang No. 21 tahun 1968 pemerintah kembali 

menetapkan nama Bank XYZ  sebagai bank umum dan berdasarkan undang-

undang perbankan No. 7 tahun 1992, bank XYZ berubah nama dan status badan 

hukumnya menjadi PT. Bank XYZ (Persero). Dengan fokus bisnis pada Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bank XYZ telah menginspirasi berbagai 

pihak untuk lebih mendayagunakan sektor UMKM sebagai tulang punggung 

perekonomian Indonesia. 

Pada tanggal 10 November 2003, bank XYZ go public dan pemerintah 

melepas 30% kepemilikan sahamnya kepada publik. Harga saham bank XYZ 

sejak tercatat dipasar modal Indonesia sampai dengan saat ini selalu menunjukkan 

peningkatan dan termasuk dalam kelompok saham Blue Chips yang tergabung 

dalam LQ45. Dengan komposisi saham publik yang mencapai 43%, saham bank 

XYZ aktif diperdagangkan dipasar modal. Kini, bank XYZ semakin kokoh berdiri 

di tengah-tengah perekonomian Indonesia dari desa sampai kota. 
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4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan  

Visi  

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan 

nasabah. 

Misi  

1. Bank XYZ melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan 

memprioritaskan pelayanan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) untuk menunjang perekonomian masyarakat. 

2. Bank XYZ memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui 

jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung sumber daya manusia 

(SDM) yang profesional dengan melakukan praktek tata kelola 

perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). 

3. Bank XYZ memberikan keuntungan dan manfaat seoptimal mungkin 

kepada berbagai pihak yang berkepentingan. 

 

4.1.3 Budaya Perusahaan 

Bank XYZ menetapkan nilai-nilai perusahaan (corporate value) yang 

menjadi landasan berpikir, bertindak, serta berperilaku setiap insan bank XYZ 

sehingga menjadi budaya kerja perusahaan yang solid dan berkarakter. Nilai-nilai 

tersebut adalah integritas, profesionalisme, kepuasan nasabah, keteladanan, dan 

penghargaan pada SDM. 
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Bank XYZ sebagai perusahaan terbuka berkomitmen mematuhi seluruh 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan operasional bank 

maupun pasar modal. Hal tersebut telah mendorong perusahaan untuk selalu 

mengutamakan prudential banking dan kepentingan stakeholders. 

Komitmen ini juga diwujudkan dalam bentuk tata kelola perusahaan 

sebagai berikut : 

1. Mengintensifkan program budaya sadar risiko dan kepatuhan kepada setiap 

pekerja di seluruh unit kerja. 

2. Mengintensifkan peningkatan kualitas pelayanan di seluruh unit kerja. 

3. Menjabarkan dan memonitor setiap kemajuan yang dicapai perusahaan ke 

dalam rencana tindakan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan oleh 

setiap unit kerja. 

 

4.1.4 Strategi Bisnis Perusahaan 

1. Ekspansi pinjaman dengan fokus pada pembiayaan UMKM dengan perbaikan 

features produk dan kemudahan akses layanan kredit. 

2. Ekspansi kredit usaha skala besar diutamakan untuk BUMN dan sektor swasta 

dibidang agribisnis, infrastruktur serta sektor usaha lain yang produktif. 

3. Peningkatan kualitas layanan didukung oleh sumber daya manusia yang 

profesional, teknologi informasi yang handal dan jaringan kerja yang luas. 

4. Pengembangan fitur-fitur baru di bisnis mikro, ritel, consumer banking, 

treasury, dan internasional untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya antara 
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lain meliputi penambahan fitur ATM, kartu kredit, trade finance serta cash 

management. 

5.  Perluasan jangkauan dan jaringan kerja baru berupa kantor cabang, kantor 

cabang pembantu, kantor kas, dan electronic channel seperti ATM dan POS. 

6. Pengembangan produk dan aktivitas baru guna menunjang pertumbuhan bisnis 

antara lain berupa bank assurance, private banking dan unit link. 

  

4.1.5 Tata Kelola Perusahaan 

Berdasarkan keputusan Menteri Negara BUMN : NOKEP No. 23/M-PM. 

BUMN/2000 tentang pengembangan praktik GCG dalam perusahaan perseroan 

dan keputusan Menko Ekuin RI No. Kep-10/M.EKUIN/08/1999 tanggal 19 

Agustus 1999 tentang pembentukan lembaga non pemerintah berupa Komite 

Nasional Corporate Governance. Maka dari itu dalam rangka mendukung praktik-

praktik perbankan yang sehat, Bank XYZ telah menerapkan prinsip-prinsip good 

corporate governance (GCG). GCG bersumber dari budaya perusahaan, etika, 

proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi dan bertujuan untuk mendukung : 

1. Pengembangan usaha Bank XYZ 

2. Pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif 

3. Pengelolaan risiko secara hati-hati dan optimal 

4. Pertanggung jawaban Bank XYZ kepada pemegang saham dan stakeholders 

Di dalam penerapan GCG Bank XYZ ada lima prinsip dasar yang 

mempengaruhinya, antara lain : 
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1. Transparency 

Kebijakan dan keputusan yang diambil serta penjelasan mengenai keadaan 

perusahaan harus dilakukan secara transparan, sehingga stakeholders daapat 

memperoleh informasi secara merata dan akurat sesuai peraturan perbankan 

yang berlaku. 

2. Accountability 

Tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, etika bisnis, 

dan etika perusahaan yang tercermin dalam pembagian dan penetapan 

kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dalam struktur organisasi. 

3. Responsibility 

Bertindak sesuai prinsip kehati-hatian, menyadari risiko dan implikasi negatif 

yang timbul dalam pengambilan kebijakan dan keputusan serta senantiasa 

memperhatikan kepentingan stakeholders. 

4. Independency 

Bank XYZ dioperasikan secara komersial dan pengurus Bank XYZ dilarang 

merangkap jabatan pada perusahaan, instansi atau lembaga pemerintah, atau 

jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. 

5. Fairness 

Seluruh kebijakan dan keputusan yang diambil selalu memperhatikan prinsip 

equality terhadap semua pihak, baik yang terkait maupun yang tidak terkait. 
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Good Corporate Governance (GCG) merupakan pedoman yang mewarnai 

kegiatan Bank XYZ dalam : 

1. Menetapkan sasaran perusahaan. 

2. Melaksanakan operasional bisnis sehari-hari. 

3. Mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholders. 

4. Hubungan antara aktivitas dan perilaku yang diharapkan agar bank dijalankan 

dengan praktik yang sehat dan patuh pada hukum dan perundang-undangan 

yang berlaku. 

5. Melindungi kepentingan para kreditur dan deposan. 

Dengan demikian implementasi GCG pada Bank XYZ diharapkan mampu 

melindungi perusahaan dari kondisi-kondisi yang unfavourable. Disamping itu, 

implementasi GCG akan memberi manfaat dari tiga segi, yaitu : 

1. Dari segi pekerja 

Seluruh pekerja mengetahui dan memahami bahwa Bank XYZ beroperasi 

secara terbuka, efisien dan produktif. Hal ini akan meningkatkan loyalitas 

pekerja dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik internal. 

2. Dari segi pihak-pihak yang berkepentingan (main stakeholders) di luar pekerja 

Pembinaan hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

merupakan hal yang mendasar bagi kesuksesan jangka panjang. Implementasi 

GCG diharapkan akan meningkatkan kepercayaan investor (pemegang saham) 

maupun kreditur dan meningkatkan kepuasan, kenyamanan, keyakinan dan 

loyalitas nasabah. 
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3. Dari segi pengembangan dan reputasi bisnis 

Konsistensi pelaksanaan GCG akan memberikan manfaat bagi pengembangan 

dan reputasi bisnis, dalam arti Bank XYZ dapat lebih fokus pada strategi 

utama, lebih produktif dan efisien, lebih terjaminnya kesinambungan usaha dan 

lebih meningkatkan citra perusahaan.      
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A. Komisaris : 

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris : 

Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan ketentuan yang berlaku sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, Komisaris bank XYZ mempunyai 

tugas utamanya yaitu bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan 

perusahaan yang dilaksanakan oleh jajaran direksi. 

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, 

komisaris telah membentuk Komite, yaitu : 

1. Komite Audit 

Selama tahun 2007, komite audit telah melaksanakan fungsi, tugas dan 

tanggungjawabnya sesuai dengan piagam komite audit (Committee Audit 

Charter). 

2. Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) 

KNR telah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sesuai 

dengan piagam komite nominasi dan remunerasi yaitu mendukung 

efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris 

khususnya terkait dengan kebijakan nominasi dan remunerasi. 

3. Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR) 

Berdasarkan piagam KPMR, KPMR memiliki fungsi dalam membantu 

dewan komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam 

mengevaluasi dan memastikan agar penerapan manajemen risiko 

perusahaan tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan 

metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan perusahaan tetap 
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terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan 

perusahaan. 

B. Direksi  

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi :  

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utamanya dalam mengelola 

perusahaan berdasarkan keputusan RUPS telah ditetapkan pembidangan 

direksi dan masing-masing direktur bertanggung jawab atas bidang tugasnya 

kepada direktur utama.  

C. Komite-Komite 

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite : 

1. Komite Manajemen Risiko/Risk Management Committee (RMC) 

Membantu direktur utama dalam menyusun kebijakan umum , strategi 

manajemen risiko dan mengusulkan kepada komisaris dan direksi untuk 

mendapatkan persetujuan serta mengevaluasi efektifitas sistem manajemen 

risiko yang diterapkan. 

2. Komite Asset dan Liabilities/Asset and Liabilities Committee (ALCO) 

Komite ALCO bertugas mengelola aset dan kewajiban perusahaan. Secara 

lebih luas, ALCO juga memiliki tugas mengelola likuiditas, manajemen 

suku bunga, manajemen mata uang asing, manajemen investasi dan 

manajemen perbedaan waktu. 

3. Komite Kredit 

Tugas komite kredit adalah memberikan persetujuan maupun 

perpanjangan kredit sampai batas kredit yang ditentukan direksi dengan 
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memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan 

perbankan, sesuai asas-asas perkreditan yang sehat, didasarkan pada 

penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari 

pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. 

4. Komite Pengarah Teknologi dan Informasi 

Tugas dan tanggung jawab komite ini adalah mempertimbangkan 

sekaligus menentukan kebijakan yang berkaitan dengan risiko teknologi. 

Komite ini merumuskan perkembangan teknologi informasi bagi 

perusahaan dan menetapkan strateginya. 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Divisi Mikro 
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian  

4.2.1 Pedoman Kebijakan Perkreditan  

Menurut UU Pokok Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 pasal 8 ayat 2 : “Bank 

umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan”. Pedoman 

perkreditan bank ini umumnya dalam bentuk tertulis dan bersifat rahasia intern 

bank yang lazim disebut dengan Kebijakan Perkreditan Bank. Kebijakan 

Perkreditan inilah yang merupakan pedoman bagi setiap pegawai dan pejabat di 

bagian perkreditan dalam menghasilkan suatu keputusan kredit. Kebijakan 

Perkreditan Bank di setiap bank umumnya berbeda-beda yang disesuaikan dengan 

kondisi yang ada didalam bank tersebut. Namun sekurang-kurangnya, pedoman 

kebijaksanaan perkreditan memuat dan mengatur hal-hal pokok seperti : 

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan 

2. Organisasi dan manajemen perkreditan 

3. Kebijaksanaan persetujuan kredit 

4. Dokumentasi dan administrasi kredit 

5. Pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah 

Setiap bank memiliki struktur organisasi perkreditan yang berbeda antara 

satu bank dengan bank lainnya yang dapat dipengaruhi oleh skala besar kecilnya 

suatu bank, kegiatan perkreditan bank, strategi dan kebijakan manajemen, wilayah 

operasi dan jaringan kantor bank. Pada bank yang berskala kecil, hampir semua 

pengelolaan kreditnya yang dimulai dari analisa, penyidikan, negosiasi, sampai 

dengan pelunasannya dilakukan oleh loan officer (pejabat kredit yang 
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berwenang). Untuk wewenang pengambilan keputusan penolakan maupun 

persetujuan kredit biasanya langsung berada di tingkat direksi.  

Di dalam pemberian kredit, kedua pihak yakni pihak bank dan debitur 

harus mengetahui prinsip-prinsip pemberian kredit, yakni tepat waktu, tepat 

jumlah, tepat guna, tidak melanggar ketentuan dan prosedur yang berlaku serta 

dilunasi dari murni hasil usaha bisnis debitur.  

Adapun Flow Map permohonan kredit dapat digambarkan sebagai berikut 

Gambar 4.3 Flow Map Permohonan Kredit 

 

 

 

Setiap adanya permohonan kredit, sebaiknya segala tahapan-tahapan 

maupun file-file dokumen yang terkait dengan permohonan hingga pemberian 

kredit tersebut harus di dokumentasikan secara baik. Karena kelengkapan file 

kredit merupakan salah satu syarat dalam proses awal pengajuan kredit. 

Dokumentasi kredit sangat menentukan dalam proses persetujuan kredit. 
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Dokumentasi kredit lebih banyak menyangkut aspek legal dalam proses 

perkreditan yang meliputi hal-hal sebagai berikut  : 

1. Unsur-unsur dokumentasi kredit : 

a. Penyiapan dokumentasi 

b. Kecocokan dokumentasi dengan transaksi 

c. Asuransi risiko 

d. Pelaksanaan dokumentasi 

e. Registrasi/Administrasi pinjaman 

2. Sistem pengendalian Intern dokumentasi pinjaman : 

a. Peninjauan jaminan pada saat awal kredit belum diberikan 

b. Daftar jenis dokumen dan jaminan yang diserahkan 

c. Peninjauan On the Spot jaminan terutama bila terjadi perubahan 

d. Dokumentasi hukum jaminan dan pengikatannya 

e. Sistem pengendalian intern dilakukan secara periodik  

3. Dokumentasi kredit pada dasarnya meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a. Mengikuti prosedur kredit yang berlaku dan menjamin adanya kelengkapan 

dokumentasi dalam setiap transaksi kredit. 

b. Filing dan arsip dokumentasi harus disimpan dalam almari kabinet yang 

tahan api dan terhindar dari jangkauan orang lain yang tidak berhak. 

c. Kewenangan tanda tangan seseorang dalam perjanjian kredit. 

d. Keabsahan surat bukti hutang secara hukum. 

e. Penilaian jaminan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cover ratio 

sewajarnya. 
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f. Cara pengikatan jaminan secara tepat untuk semua jenis jaminan. 

g. Apabila jaminan dalam bentuk piutang dagang, maka secara periodik   

harus dilaporkan secara regular saldo dan aging schedules pemeriksaan. 

h. Melakukan penilaian atas peninjauan langsung barang-barang jaminan. 

i. Asuransi atas semua barang jaminan bank. 

j. Dan hal-hal lain yang terkait dengan pengadministrasian pinjaman. 

Sebelum sebuah kredit diberikan, hendaknya setiap keputusan tersebut 

telah melalui proses tahapan kredit yang sesuai dengan kebijakan masing-masing 

perusahaan ditambah dengan adanya prinsip Know Your Customer (Prinsip 6 C). 

Adapun penjelasan dari prinsip 6 C itu adalah  : 

1. Character (Watak/Kepribadian) 

 Watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan 

terpenting dalam pemberian kredit. Calon peminjam harus termasuk orang 

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

berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah 

disepakati. Aspek yang dianalisa adalah aspek hukum dan aspek manajemen. 

2. Capacity (kemampuan) 

 Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan 

menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini yang menentukan besar 

kecilnya pendapatan suatu perusahaan di masa mendatang yang mampu 

menjamin kelancaran pembayaran kredit. Aspek yang dianalisa adalah aspek 

manajemen dan aspek teknik. 

 

Percepatan Analisis Pemberian Kredit Mikro..., Andrie Kurniawan, Ak.-Ibs, 2009



85 

 

  

3. Capital (modal) 

 Azas ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah 

dimiliki oleh calon peminjam. Azas ini mengukur tingkat likuiditas modal yang 

sudah ada. Aspek yang dianalisa adalah aspek keuangan dan aspek hukum 

(permodalan). 

4. Condition of economy (kondisi perekonomian) 

 Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh 

dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya 

dimasa mendatang. Aspek yang dianalisa adalah Aspek pemasaran, dan aspek 

Sosekdal. 

5. Collateral (jaminan) 

 Jaminan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat  sebagai 

agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur untuk menyelesaikan 

hutangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Faktor ini memiliki 2 fungsi, yaitu 

pertama untuk pembayaran hutang seandainya debitur wanprestasi. Fungsi 

kedua adalah sebagai salah satu faktor penentu besarnya nominal kredit yang 

diberikan. Aspek yang dianalisa adalah aspek hukum dan agunan. 

6. Constraint 

Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu 

bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian pompa 

bensin yang di sekitarnya banyak terdapat bengkel las atau tempat pembakaran 

batu bara. Aspek yang dianalisa adalah aspek manajemen dan teknik. 
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4.2.2 Batasan dan Ruang Lingkup Pelaksanaan Pemberian Kredit Mikro 

Pada Bank XYZ 

Ditinjau dari komitmen perusahaan pada UMKM, Bank XYZ selalu 

memfokuskan kegiatannya untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan 

menengah. Hal ini dapat dilihat dari keanekaragaman produk-produk bank XYZ  

yang sebagian besar ditujukan untuk melayani sektor UMKM. 

Kredit yang dimaksud dalam pelaksanaan pemberian kredit pada bank 

XYZ adalah Kupedes yang merupakan produk kredit mikro andalan bank XYZ 

yang sangat diminati oleh golongan pengusaha mikro, baik untuk keperluan 

investasi, modal kerja dan golongan berpenghasilan tetap (Golbertap). 

Kupedes dapat diberikan untuk semua kebutuhan pembiayaan usaha mikro 

(microfinancing) di masyarakat dengan prosedur yang relatif mudah dan 

sederhana, baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif.  

Dibawah ini merupakan ruang lingkup Kupedes, antara lain : 

1. Plafond 

Besarnya plafond Kupedes adalah sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh 

juta rupiah) yang sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari cashflow 

usaha dan atau dari pendapatan tetap peminjam. 

2. Suku bunga Kupedes 

Perhitungan suku bunga kupedes saat ini ditetapkan dengan perhitungan flat 

rate system yaitu bahwa bunga Kupedes dihitung dari besarnya maksimum 

kredit mula-mula dan dibebankan sepanjang jangka waktu kredit. 
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3. Prinsip dasar pemberian Kupedes 

a. Umum  

Kupedes dapat diberikan kepada siapa saja, dalam arti tidak dibatasi dalam 

sektor ekonomi tertentu, keanggotaan tertentu, kelompok masyarakat 

tertentu sepanjang calon debitur yang bersangkutan telah memenuhi segala 

ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. 

b. Individual 

Pemberian Kupedes dilakukan dengan melalui pendekatan secara individual. 

c. Selektif 

Pemberian Kupedes dilaksanakan secara selektif kepada debitur yang 

usahanya dinilai layak dan putusan kredit harus sesuai dengan pertimbangan 

teknis bank. 

d. Bisnis 

Kebijakan pemberian Kupedes adalah berdasarkan perhitungan dan 

pertimbangan bisnis yang sehat untuk dapat menjamin operasional dan 

pertumbuhan Bank XYZ secara berkelanjutan.   

4. Sumber dana Kupedes 

Sumber dana Kupedes berasal dari : 

a. Dana pemerintah berupa penyertaan modal 

b. Dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Bank XYZ 

c. Dana dari akumulasi cadangan-cadangan yang dibentuk oleh Bank XYZ 

5. Seluruh proses pemberian putusan Kupedes tersebut harus berpedoman pada 

ketentuan umum dan syarat calon Debitur Kupedes, yaitu sebagai berikut :  
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1. Sasaran Kupedes   

Dalam pemberian Kupedes ada dua golongan masyarakat yang dijadikan 

sasaran yaitu : 

a. Golongan Pengusaha   

Yaitu semua pengusaha yang bergerak di berbagai sektor ekonomi yang 

ada dalam wilayah kerja Bank XYZ, yang usahanya benar-benar layak 

untuk diberikan  Kupedes. 

b.  Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) 

Golbertap yang dapat dilayani Kupedes adalah : 

a. Semua Pegawai Negeri yang termasuk adalah :   

1. Pegawai Negeri Sipil. 

2. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian. 

3. Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

4. Pekerja Perusahaan Daerah.   

b. Pensiunan dari pegawai/pekerja golongan berpenghasilan tetap. 

c. Pekerja tetap dari perusahaan swasta. 

2. Jenis Kupedes  

Berdasarkan tujuan penggunaannya, Kupedes dapat dibagi dalam tiga jenis 

yaitu :  

a. Kupedes Modal Kerja (Eksploitasi) 

 Merupakan kredit diberikan kepada debitur/calon debitur untuk 

membiayai modal kerja yang bersangkutan. 
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b. Kupedes Investasi 

 Merupakan kredit kepada debitur atau calon debitur untuk pembelian 

barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, 

modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru. 

c. Kupedes Golbertap 

 Merupakan kredit  yang diberikan kepada debitur atau calon debitur 

golongan berpenghasilan tetap, baik untuk tujuan produktif maupun 

konsumtif. 

Tujuan penggunaan produktif adalah untuk membiayai kegiatan 

usaha produktif dari debitur yang bersangkutan, baik dalam bentuk 

modal kerja maupun investasi. 

Tujuan penggunaan konsumtif adalah pemberian kredit untuk 

keperluan konsumtif dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara 

lain (tidak untuk keperluan modal kerja atau investasi) 

Penetapan jenis Kupedes (Modal Kerja, Investasi dan Golbertap) 

tersebut didasarkan pada sumber pembayaran kredit dan tujuan 

penggunaan kreditnya.  

3. Ketentuan Kupedes 

a.  Besar Plafond  

1. Besarnya plafond Kupedes yang dapat diberikan kepada debitur 

dengan total eksposur  maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah). 
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a. Kepada seorang Debitur, selain dapat diberikan fasilitas 

Kupedes Modal Kerja dapat juga diberikan fasilitas Kupedes 

Investasi dan atau Golbertap, baik dalam waktu yang 

bersamaan maupun dalam waktu yang berlainan, sepanjang 

jumlah plafond yang menjadi  risiko Bank XYZ  saat ini untuk 

ketiga jenis Kupedes tersebut tidak melebihi Rp 50.000.000,- 

dan repayment capacity dari Debitur/calon debitur mencukupi 

seluruh kewajiban akumulatif. 

 

Contoh :   

Debitur A memperoleh Kupedes Modal Kerja sebesar Rp 12.000.000,- dengan 

jangka waktu 24 bulan. Setelah Kupedes berjalan 12 bulan, dengan posisi sisa 

Kupedes sebesar Rp 6.000.000,-  

Dengan kondisi seperti tersebut di atas, maka plafon Kupedes Investasi untuk  

Debitur A yang dapat dipertimbangkan dihitung sebagai berikut : 

• Maksimum plafon Kupedes MK/INV/GBT  =   Rp 50.000.000,- 

• Plafon Kupedes Modal Kerja yang telah diterima yang 

 menjadi risiko saat ini (Rp.12.000.000,- Rp.6.000.000,-)   =  Rp   6.000.000,- 

• Kelonggaran plafon Kupedes INV/GOLBERTAP adalah  

sebesar  ......................................................   = Rp 44.000.000,- 

Dengan kelonggaran plafon Kupedes sebesar maksimal Rp.44.000.000,- 
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b. Kepada seorang debitur/calon debitur, dapat diberikan fasilitas 

Kupedes Modal Kerja, Investasi dan atau Golbertap lebih dari 

1 (satu) rekening pada waktu yang berbeda sepanjang jumlah 

plafon yang telah menjadi risiko Bank XYZ saat ini untuk 

ketiga jenis Kupedes tersebut tidak melebihi Rp 50.000.000,- 

dan repayment capacity dari Debitur/debitur mencukupi 

seluruh kewajiban akumulatif.  

 

Contoh :   

Debitur A memperoleh Kupedes Investasi sebesar Rp. 14.000.000,- 

dengan jangka waktu 24 bulan. Setelah Kupedes berjalan 12 bulan, 

dengan posisi sisa Kupedes sebesar Rp. 7.000.000,-  

Dengan kondisi seperti tersebut di atas, maka kelonggaran plafon 

Kupedes untuk  Debitur A yang dapat dipertimbangkan dihitung sebagai   

berikut : 

• Maksimum plafon Kupedes MK/Inv/GBT =  Rp 50.000.000,- 

• Plafon Kupedes Investasi yang menjadi 

Risiko Bank XYZ saat ini  

= Rp.14.000.000,- Rp.7.000.000,-             =  Rp.    7.000.000,- 

• Kelonggaran plafon Kupedes  

  adalah sebesar  ............                        = Rp   43.000.000,- 
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2. Besarnya plafon Kupedes yang akan diberikan kepada setiap 

Debitur pada dasarnya harus disesuaikan dengan tabel angsuran 

Kupedes yang berlaku.  

3. Penentuan Besarnya Plafon Per Debitur  

Maksimum plafon Kupedes bagi golongan pengusaha dan 

golongan berpenghasilan tetap adalah sama, yakni sesuai batasan 

plafon Kupedes. Namun kriteria untuk menentukan besarnya plafon 

Kupedes yang dapat diberikan adalah berbeda, yaitu sebagai  

berikut : 

1.   Untuk golongan pengusaha, besarnya plafond yang dapat 

diberikan sangat tergantung kepada kebutuhan riil dan hasil 

penilaian kelayakan usaha calon Debitur tersebut. 

2.  Untuk golongan berpenghasilan tetap, penentuan besarnya 

plafon Kupedes yang dapat diberikan, dilaksanakan melalui 

dua cara,  yaitu : 

Debitur golongan berpenghasilan tetap yang tidak mempunyai 

usaha lain : 

a. Mengingat bahwa pembayaran angsuran Kupedes bagi 

golongan berpenghasilan tetap (termasuk pensiunan) 

adalah dari gaji bulanannya, maka besarnya plafond 

Kupedes yang dapat diberikan adalah kombinasi antara 

jangka waktu Kupedes yang dipilih oleh debitur dengan 

jumlah angsuran bulanan, yang dihitung berdasarkan 
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prosentase tertentu sesuai ketentuan yang berlaku 

dikalikan gaji bersih yang mengajukan permohonan. per 

bulan, sepanjang hasil perkaliannya tidak melebihi batas 

maksimum plafond Kupedes yang telah ditetapkan. 

b. Bagi pegawai yang masih mempunyai kewajiban 

mengangsur KPR atau lainnya, maka kriteria penerimaan 

gaji bersih yang mengajukan permohonan adalah setelah 

dikurangi dengan kewajiban-kewajiban angsuran tersebut.  

c. Dalam hal calon Debitur adalah suami dan isteri dengan 

status golongan berpenghasilan tetap, maka yang 

dimaksud dengan gaji bersih adalah masing-masing gaji 

bersih dari keduanya (bukan gabungan dari gaji bersih 

suami ditambah isteri atau sebaliknya). Dengan pengertian 

demikian, maka pinjaman Kupedes Golbertap yang 

diberikan adalah untuk dan atas nama masing-masing 

suami dan isteri yang bersangkutan. 

3.  Golongan berpenghasilan tetap yang mempunyai usaha : 

Bagi golongan berpenghasilan tetap yang mempunyai usaha, 

kepadanya diberikan dua alternatif pilihan, antara lain : 
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a. Apabila mengajukan permintaan Kupedes dalam 

kedudukannya sebagai pengusaha, maka kepada Debitur 

yang bersangkutan. berlaku ketentuan dan persyaratan-

persyaratan Kupedes sebagaimana yang diatur bagi 

Debitur pengusaha. 

b. Apabila mengajukan permintaan Kupedes dalam 

kedudukannya sebagai golongan berpenghasilan tetap, 

maka kepada Debitur yang bersangkutan. berlaku 

ketentuan dan persyaratan Kupedes sebagaimana yang 

diatur bagi Debitur golongan berpenghasilan tetap. 

4.  Tingkat Suku Bunga  

Suku Bunga Kupedes saat ini dihitung berdasarkan flate rate system 

yaitu bunga dihitung berdasarkan plafond kredit mula-mula dan dibebankan 

sepanjang jangka waktu kredit, dengan besaran tingkat suku bunga sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Tidak menutup kemungkinan dimasa yang akan datang perhitungan 

bunga Kupedes dilaksanakan dengan sistem perhitungan bunga lainnya.   

5. Pengembalian Bunga Tepat Waktu (PBTW)     

Pengembalian Bunga Tepat Waktu (PBTW) merupakan dana yang 

diperhitungkan dan dipungut dari angsuran bunga Kupedes Debitur dan 

akan dibayarkan kembali kepada  Debitur. 
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Pengembalian Bunga Tepat Waktu (PBTW) juga merupakan dana 

cadangan untuk penalty bagi debitur yang mengangsur Kupedes tidak sesuai 

dengan jadwal angsuran yang telah diperjanjikan (tidak tepat waktu) 

Apabila  Debitur  membayar  angsuran (pokok + bunga) Kupedesnya 

selalu tertib dan  tepat  waktu, maka Pengembalian Bunga Tepat Waktu 

(PBTW) yang telah dibentuk dikembalikan kepada debitur. 

Apabila  Debitur  tidak membayar  angsuran (pokok + bunga) 

Kupedesnya dengan tertib dan  tepat waktu, maka Pengembalian Bunga 

Tepat Waktu (PBTW) yang telah dibentuk dimasukan dalam rekening 

pendapatan Bank XYZ. 

Tepat waktu dalam pengertian ini adalah Debitur membayar angsuran 

Kupedesnya secara tertib sesuai dengan jadwal angsuran yang telah 

ditetapkan (tanggal pencairan kredit), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 

kerja setelah tanggal pencairan kredit (hari kerja Bank XYZ yang 

bersangkutan), sepanjang tidak melewati akhir bulan. 

 

4.2.3 Kebijakan Pokok Perkreditan Bank XYZ 

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, bank XYZ merancang 

strategi usaha jangka panjang terhadap pengembangan bisnis mikro. 

Pengembangan bisnis mikro bertumpu pada pengembangan produk yang 

berkesinambungan, baik untuk produk pinjaman maupun simpanan. 

Dari sisi pinjaman pada bisnis mikro, akan dilakukan pengkajian berbagai 

pinjaman Kupedes baik untuk skala di atas Rp. 25.000.000, atau dalam skala kecil 
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dan juga melakukan penetapan sistem suku bunga Kupedes dengan menggunakan 

flat rate system.  

Dalam menerapkan kebijakan pada strategi pengembangan bisnis mikro, 

teknologi informasi tetap akan menjadi pilar dalam mendukung kebijakan 

perusahaan guna meningkatkan pengembangan bisnis mikro. 

 

4.2.4 Pokok-Pokok Pengaturan Tata Cara Pemberian Kredit Bisnis Mikro 

Pada Bank XYZ  

Dalam rangka mempertahankan portofolio kredit yang sehat, maka risiko 

kredit Bank XYZ harus dikelola dengan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

Prinsip utama dalam mengelola risiko kredit antara lain: 

1. Pemisahan pejabat kredit 

Berdasarkan bidang tugasnya, pejabat kredit dibedakan menjadi pejabat 

kredit bidang Relationship Management (RM) yang bertanggung-jawab atas 

credit relationship dan upaya pengembalian  performing loan serta pejabat 

kredit bidang Credit Risk Management (CRM) yang bertanggung jawab atas 

pengendalian risiko kredit, manajemen portofolio kredit dan pengelolaan kredit 

bermasalah.  

2. Penerapan Four Eyes Principle 

Four Eyes Principle adalah suatu prinsip dalam pelaksanaan kewenangan 

kredit (memutus kredit) yang harus dilakukan bersama-sama oleh minimal 2 

(dua) pejabat kredit lini, yang salah satu atau kedua-duanya mempunyai 
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kewenangan yang cukup, baik dilaksanakan dengan cara simetri maupun 

asimetri. 

Pelaksanaan secara simetri, yaitu putusan kredit yang dilakukan secara 

bersama-sama oleh pejabat kredit lini jajaran RM (Relationship Management) 

dan pejabat kredit lini jajaran CRM (Credit Risk Management) yang salah satu 

atau kedua-duanya memiliki limit kewenangan kredit yang cukup. 

Pelaksanaan asimetri, yaitu putusan kredit yang dilakukan secara bersama-

sama oleh 2 (dua) pejabat kredit lini jajaran RM (Relationship Management) 

atau jajaran CRM (Credit Risk Management), dimana salah satu atau kedua-

duanya memiliki limit kewenangan kredit yang cukup. 

3. Penerapan Risk Scoring System    

Setiap bisnis harus menerapkan standar penilaian risiko yang baku. Skor 

risiko yang baku tersebut memberikan dasar untuk perhitungan biaya risiko 

serta untuk perencanaan dan menajemen portofolio. 

4. Pemisahan Pengelolaan Kredit Bermasalah (KL, D dan M) 

Kredit yang telah masuk dalam kategori kredit bermasalah, 

pengelolaannya harus dipindahkan dari jajaran RM (Relationship 

Management) kepada jajaran CRM (Credit Risk Management) atau  petugas di 

jajaran RM (Relationship Management) yang ditunjuk untuk menangani kredit 

bermasalah. Dalam hal jajaran CRM (Credit Risk Management) telah 

menerima pelimpahan pengelolaan NPL (Non Performing Loan), maka 

tanggung jawab pengelolaan pinjaman atau pembiayaan sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab jajaran CRM (Credit Risk Management). 
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Pelaksanaan prinsip-prinsip dalam mengelola risiko kredit tersebut diatas 

diatur tersendiri dengan menyesuaikan karakterisitik bisnis yang ada di Bank 

XYZ yaitu antara lain:  

a. Struktur organisasi di Bank XYZ yang kecil dan sederhana serta terbatasnya 

pejabat kredit dalam proses pemberian Kupedes. 

b. Kupedes merupakan fasilitas pembiayaan usaha mikro yang memerlukan 

pendekatan spesifik dalam hal pelayanan administrasi dan operasional.   

Maka penerapan prinsip-prinsip pemisahan pejabat kredit, four eyes 

principle, risk scoring system dan pemisahan pengelolaan kredit bermasalah 

pada bisnis mikro  adalah sebagai berikut  :  

a. Pemisahan fungsi RM (Relationship Management) dan CRM (Credit Risk 

Management) dikecualikan di jajaran Bank XYZ, sehingga keseluruhan 

fungsi RM (Relationship Management) dan CRM (Credit Risk 

Management) dilaksanakan oleh pejabat kredit lini bidang RM 

(Relationship Management). Pengecualian pemisahan fungsi tersebut 

dilaksanakan mengingat karakteristik Kupedes dan risiko yang tersebar 

pada jumlah Debitur yang sangat banyak dengan tujuan efektifitas dan 

efisiensi.  

b. Penerapan konsep Four Eyes Principle dalam proses putusan Kupedes di 

Bank XYZ dilaksanakan dengan melibatkan  sekurang-kurangnya 2 (dua) 

orang pejabat kredit lini bidang RM (Relationship Management), yang 

berfungsi sebagai Pejabat Pemrakarsa dan Pejabat Pemutus.  
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c. Penerapan Risk Scoring System akan dilaksanakan secara bertahap di Bank 

XYZ dengan ketentuan tersendiri yang akan dibuat oleh Divisi ADK 

(Administrasi Kredit), berkoordinasi dengan Divisi Bisnis Mikro serta 

Unit kerja terkait lainnya, dengan mempertimbangkan kesiapan 

pelaksanaan di lapangan. 

d. Sehubungan tidak adanya organisasi CRM (Credit Risk Management) di 

Bank XYZ dan dengan memperhatikan karakteristik bisnis mikro, maka 

penanganan pengelolaan Kupedes Performing dan Kupedes Bermasalah 

(Non Performing) di Bank XYZ dilaksanakan oleh pejabat kredit lini 

bidang RM (Relationship Management).  

5. Tata Cara Penilaian Kualitas Kupedes 

Penilaian kualitas kredit dilakukan berdasarkan tingkat kolektibilitasnya. 

Penilaian tingkat kolektibilitas kredit tersebut didasarkan atas prospek usaha, 

kondisi keuangan dan kemampuan membayar.  

Penilaian terhadap prospek usaha, meliputi penilaian atas potensi 

pertumbuhan dari industri atau kegiatan usaha, pasar, persaingan usaha, 

manajemen, perusahaan afiliasi atau grup, tenaga kerja. 

Penilaian terhadap kondisi keuangan, meliputi penilaian atas perolehan 

laba, permodalan, likuiditas dan modal kerja, analisis arus kas, jumlah 

portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valas dan suku bunga 

atau telah dilakukan lindung nilai (hedging). 
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Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian atas 

ketepatan pembayaran pokok dan bunga, hubungan debitur dengan bank, 

dokumentasi kredit dan  pengikatan agunan. 

Khusus untuk Kupedes, penilaian kolektibilitas kredit hanya didasarkan 

atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga saja. 

Berdasarkan penetapan tersebut di atas, maka penggolongan kualitas 

Kupedes menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan 

dan Macet, dengan penjelasan sebagai berikut :     

1. Kupedes Lancar (L) adalah pinjaman Kupedes dengan tingkat pembayaran 

tepat pada waktunya dan tidak ada tunggakan . 

2. Kupedes Dalam Perhatian Khusus (DPK) adalah pinjaman Kupedes  yang 

terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 

hari. 

3. Kupedes Kurang Lancar (KL) adalah pinjaman Kupedes yang terdapat 

tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 

hari sampai dengan 180 hari. 

4. Kupedes Diragukan (D) adalah pinjaman Kupedes yang terdapat 

tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 

hari sampai dengan 270 hari. 

5. Kupedes Macet (M) adalah pinjaman Kupedes yang terdapat tunggakan 

pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari sampai 

dengan 360 hari. 
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Dalam hal debitur memiliki beberapa rekening kredit dengan kualitas yang 

berbeda, kualitas masing-masing rekening  mengikuti rekening kredit dengan 

kualitas yang paling rendah. Namun, kualitas setiap rekening kredit tersebut 

dapat dikembalikan menjadi kualitas yang sebenarnya, sepanjang terdapat 

bukti-bukti dan dokumentasi yang cukup untuk menyatakan kepastian 

pemenuhan dan kelancaran pembayaran dari debitur, yang dinilai berdasarkan 

prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar. Pelaksanaan dari 

ketentuan ini dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan sistim dan 

teknologi pendukungnya. 

Tata cara penilaian kualitas kredit tersebut bertujuan untuk memastikan 

bahwa hasil penilaian kualitas kredit yang dilakukan telah sesuai dengan 

ketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh BI (Bank Indonesia), yaitu 

kolektibilitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan 

Macet. 

 

4.2.5 Prosedur pemberian Kupedes 

Adalah proses pemberian kredit yang harus meliputi tahapan sebagai 

berikut : 

1. Penetapan Pasar Sasaran (PS) 

Pasar Sasaran (PS) didefinisikan sebagai sekelompok Debitur dalam suatu 

industri, segmen ekonomi, pasar atau suatu daerah geografis, yang memiliki 

ciri-ciri tertentu yang diinginkan dan dipandang perlu untuk pengalokasian 
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usaha dan biaya pemasaran dalam mencari peluang-peluang bisnis baru atau 

perluasan bisnis.      

Penetapan pasar sasaran Kupedes disiapkan oleh Divisi ADK 

(Administrasi Kredit) berdasarkan masukan dari Divisi Bisnis Mikro dan unit 

kerja terkait lainnya. Pasar Sasaran tersebut harus mendapat persetujuan 

Direktur Bidang Bisnis Mikro sebelum disahkan Direktur Pengendalian Kredit.    

Namun, mengingat karakteristik bisnis mikro, maka Pasar Sasaran Bisnis 

Mikro ditetapkan dalam perusahaan,  yaitu mencakup semua usaha mikro dan 

golongan berpenghasilan tetap yang memerlukan tambahan pembiayaan, yang 

besarnya sesuai dengan ketentuan batasan plafond Kupedes yang dapat 

diberikan kepada seluruh sektor ekonomi. 

2. Penetapan  Kriteria Risiko yang dapat Diterima (KRD) 

Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD) adalah kriteria-kriteria risiko 

yang dipilih dan dapat diterima bisnis Mikro untuk setiap pasar sasaran yang 

telah ditetapkan.  

Penetapan Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD) Kupedes disiapkan 

oleh Divisi ADK (Administrasi Kredit) berdasarkan masukan dari Divisi Bisnis 

Mikro dan unit kerja terkait lainnya. 

Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD) tersebut harus mendapat 

persetujuan Direktur Bidang Bisnis Mikro sebelum disahkan oleh Direktur 

Pengendalian Kredit.   
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Namun, mengingat karakteristik bisnis mikro, maka Kriteria Risiko yang 

Dapat Diterima (KRD) Bisnis Mikro ditetapkan perusahaan, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD) Untuk Kupedes Investasi dan 

Modal Kerja :  

a. Kemampuan membayar kembali (Repayment Capacity/RPC) 

b. Mempunyai pengalaman mengelola usaha. 

c. Mempunyai prospek  bisnis sektor yang dilayani. 

d. Mempunyai pasar untuk produk yang dihasilkan. 

2. Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD) untuk Kupedes Golongan  

berpenghasilan tetap (Golbertap) : 

a. Kemampuan membayar kembali (Repayment Capacity/RPC) dari 

gaji/penghasilan tetap yang bersangkutan. 

b. Ada kerjasama dengan instansi pemerintah/BUMN/ perusahaan swasta. 

c. Kesanggupan bendaharawan/juru bayar gaji instansi yang bersangkutan 

untuk memotong gaji dan menyetorkannya ke Bank XYZ.  

d. Kesanggupan tertulis dari calon debitur/debitur untuk memberikan 

kuasa pemotongan gaji; 

e. Calon debitur/debitur merupakan Pegawai Tetap pada instansi yang 

bersangkutan. 

Pelayanan Kupedes di luar Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD) 

hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin prinsip dari Direktur Pengendalian 

Kredit.  
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Mengingat eksposur kredit relatif tidak besar (<Rp 50 juta) dan dalam 

rangka pelayanan kredit, maka kewenangan ini didelegasikan kepada Kepala 

Divisi Bisnis Mikro. 

Berdasarkan Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria Risiko yang Dapat Diterima 

(KRD) yang telah ditetapkan, masing-masing unit kerja di jajaran Bisnis Mikro 

membuat Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) untuk mencapai Rencana Kerja 

Anggaran (RKA), Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) di Bank XYZ dibuat 

dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kupedes. 

Agar pemberian Kupedes dilakukan secara lebih terarah sehingga 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Bank XYZ dapat memberikan hasil 

yang optimal, maka dalam melaksanakan pemberian Kupedes dengan prosedur 

perkreditan yang sehat perlu berpedoman pada Pasar Sasaran (PS), Kriteria 

Risiko yang dapat Diterima (KRD), dan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) 

Kupedes. 

3. Proses Pemberian Putusan Kupedes   

3.1 Prakarsa dan Permohonan Kupedes 

Tahap pendaftaran permohonan Kupedes dapat dibagi dalam dua aktivitas, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Saat Pendaftaran 

1.1  Hal-hal yang perlu diperhatikan. 

1.1.1  Pendaftaran harus dilakukan di Kantor Bank XYZ setiap 

jam kerja atau Pos Pelayanan Desa (PPD) atau Pos Khusus 

(PK) pada jadwal kerja yang telah ditentukan. 
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1.1.2 Petugas Bank XYZ yang melayani pendaftaran permohonan 

Kupedes adalah Deskman. 

1.2 Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan. 

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Deskman adalah 

sebagai berikut: 

1.2.1 Memeriksa kelengkapan berkas calon debitur/debitur lama 

antara lain : 

a. Copy tanda bukti diri (KTP, SIM atau surat keterangan 

identitas lainnya). 

b. Surat Ijin Usaha atau keterangan usaha dari kepala 

desa/lurah (atau copy KTP saja bagi Kupedes yang 

relatif kecil, yang diatur dengan ketentuan tersendiri). 

c. Tanda bukti pemilikan agunan. 

d. Tanda bukti pelunasan Kupedes yang lalu (untuk debitur 

lama). 

e.  Khusus bagi calon debitur Kupedes golongan 

berpenghasilan tetap berlaku ketentuan tambahan sebagai 

berikut  : 

� Asli SK (Surat Keputusan) pengangkatan pegawai 

tetap dan atau SK (Surat Keputusan) pengangkatan 

pegawai yang pertama, dan SK (Surat Keputusan) 

penetapan pangkat pegawai yang terakhir atau asli 
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SK (Surat Keputusan) pensiun bagi yang berstatus 

pensiunan. 

� Asli kartu peserta TASPEN (bagi pegawai negeri), 

atau asli KARPEG, atau asli kartu peserta ASTEK 

bagi pegawai BUMN, asli kartu peserta ASABRI 

bagi anggota ABRI, atau copy kartu identitas 

pensiun (KARIP) bagi para pensiunan. 

� Daftar perincian gaji pegawai atau pensiunan yang 

terakhir dan telah dilegalisir oleh kepala kantor atau 

unit kerja instansi yang bersangkutan. 

� Rekomendasi dari kepala kantor atau kepala unit 

kerja pada instansi yang bersangkutan. 

� Surat kuasa untuk memotong gaji. 

f.  Bukti-bukti lain yang diperlukan. 

1.2.2  Melayani pendaftaran Kupedes dan menjelaskan secara 

jelas dan terperinci segala hal yang menyangkut ketentuan 

Kupedes kepada calon peminjam, sehingga di kemudian 

hari tidak menimbulkan masalah yang disebabkan oleh 

ketidak-tahuan debitur perihal Kupedes yang dinikmati. 

Penjelasan-penjelasan kepada calon debitur tersebut 

meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a.  Keperluan atau tujuan penggunaan Kupedes 

b.  Besarnya Kupedes dan jangka waktunya 
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c.  Besarnya suku bunga Kupedes 

d.  Cara pembayaran kembali 

e.  Ketentuan Pengembalian Bunga Tepat Waktu (PBTW) 

beserta restitusi bunga dan sebagainya. 

f.  Ketentuan asuransi jiwa bagi debitur Kupedes. 

g.  Dan lain-lain yang dianggap perlu. 

1.2.3  Meminta calon debitur untuk mengajukan perkiraan 

besarnya permohonan Kupedes beserta jangka waktu yang 

dikehendaki. 

1.2.4 Meminta calon debitur untuk mengisi dan membubuhkan 

cap jempol atau tanda tangan pada formulir pendaftaran. 

Apabila calon debitur tidak bisa menulis dapat dibantu oleh 

Deskman.  

1.2.5  Mengisi formulir tanda terima bukti pemilikan agunan yang 

dibuat rangkap 2, asli untuk calon debitur dan tindasannya 

untuk arsip Bank XYZ. Tanda terima ini harus dicatat 

dalam agenda khusus. 

1.2.6 Menyiapkan berkas Kupedes dalam satu map (selanjutnya 

berkas ini disebut berkas Surat Keterangan Permohonan 

Kupedes atau SKPP), yang antara lain berisi : 

a.  Formulir untuk golongan berpenghasilan tetap atau 

formulir untuk pensiunan atau formulir sejenis. 
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b.  Foto copy bukti diri yang mengajukan permohonan, 

suami atau isteri dan pemilik agunan. 

c. Surat keterangan berusaha dari kepala desa atau foto 

copy SIUP dan atau SITU/SPTU. 

d.  Tanda bukti pemilikan agunan. 

e.  Tindasan tanda terima bukti pemilikan agunan. 

f. Berkas Kupedes lama dan tanda bukti pelunasan (untuk 

debitur lama). 

g. Untuk golongan berpenghasilan tetap ditambah dengan : 

� SK (Surat Keputusan) pengangkatan menjadi pegawai 

tetap dan SK (Surat Keputusan) pangkat terakhir. 

� Rekomendasi dari kepala kantor atau unit kerja yang 

bersangkutan. 

� Daftar perincian gaji terakhir yang telah dilegalisir 

oleh kepala kantor atau unit kerja yang bersangkutan. 

1.2.7  Mencatat pendaftaran permohonan Kupedes tersebut pada 

register Surat Keterangan Permohonan Kupedes (SKPP), 

dan register nomor induk peminjam bagian pertama (untuk 

debitur baru), untuk selanjutnya mencatat nomor Surat 

Keterangan Permohonan Kupedes (SKPP) dan nomor induk 

peminjam atas nama debitur tersebut pada formulir untuk 

golongan berpenghasilan tetap atau formulir untuk 

pensiunan atau formulir sejenis. 
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1.2.8 Mencatat dokumen-dokumen Kupedes yang telah diterima 

dari debitur pada register pengawasan dokumen-dokumen 

penting Kupedes. 

 

Bagi calon debitur yang berniat meminjam dengan agunan 

berupa emas atau perhiasan emas, pada waktu pendaftaran cukup 

membawa foto copy bukti kepemilikannya saja terlebih dahulu, dan 

agunannya baru dibawa ke Bank XYZ setelah usahanya diperiksa 

dan dinyatakan layak oleh Mantri dan Kaunit. 

Setelah tahapan ini Deskman menyerahkan berkas Surat 

Keterangan Permohonan Kupedes (SKPP)  tersebut kepada Kaunit. 

2. Setelah Pendaftaran 

a. Kaunit 

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kaunit adalah sebagai 

berikut : 

1.  Pada hari yang sama sesuai dengan tanggal pendaftaran Surat 

Keterangan Permohonan Kupedes (SKPP), Kaunit menerima 

berkas pengajuan Kupedes dari Deskman dan memeriksa 

kelengkapan isi berkas Surat Keterangan Permohonan Kupedes 

(SKPP), terutama yang menyangkut persyaratan-persyaratan yang 

diperlukan berikut kebenaran pengisian formulir dan registernya. 

2.  Pada hari yang sama berkas Surat Keterangan Permohonan 

Kupedes (SKPP) Kupedes tersebut diperiksa oleh Kaunit, apakah  
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calon debitur tersebut telah sesuai dengan Pasar Sasaran (PS), 

Kriteria Risiko yang dapat Diterima (KRD), dan Rencana 

Pemasaran Tahunan (RPT). Bila ternyata calon debitur tersebut 

tidak sesuai Pasar Sasaran (PS), Kriteria Risiko yang dapat 

Diterima (KRD), dan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) maka 

Kaunit harus menolak permohonan Kupedes tersebut. 

3. Memberikan disposisi formulir Surat Keterangan Permohonan 

Kupedes (SKPP), untuk pemeriksaan oleh Mantri atau Kaunit 

akan memeriksa sendiri Surat Keterangan Permohonan Kupedes 

(SKPP) tersebut. 

4.  Menyerahkan kembali berkas Surat Keterangan Permohonan 

Kupedes (SKPP) kepada Deskman. 

b. Deskman 

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Deskman selanjutnya 

adalah sebagai berikut : 

1.  Setelah berkas kembali diterima dari Kaunit, maka Deskman 

segera menyiapkan formulir-formulir pemeriksaan ke tempat 

debitur, sesuai dengan jenis agunannya dan tergantung besarnya 

Kupedes atau sejenisnya. 

2.  Mencatat pada formulir atau dokumen Surat Keterangan 

Permohonan Kupedes (SKPP) dan register penyerahan berkas 

Surat Keterangan Permohonan Kupedes (SKPP) pada Mantri. 
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3.  Menyerahkan berkas Surat Keterangan Permohonan Kupedes 

(SKPP) yang sudah didisposisi Kaunit kepada Mantri. Untuk 

debitur Kupedes lama agar disertai dengan berkas Kupedes yang 

lalu dan kartu pelunasan.  

4.  Menyimpan sertifikat, bilyet deposito jika ada. 

c. Mantri 

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Mantri adalah sebagai 

berikut : 

1.  Menandatangani berkas pengajuan Kupedes sebagai tanda terima 

berkas Surat Keterangan Permohonan Kupedes (SKPP), dari 

Deskman. 

2. Jika berkas Surat Keterangan Permohonan Kupedes (SKPP) yang 

akan diperiksa lebih dari satu, maka Surat Keterangan 

Permohonan Kupedes (SKPP) tersebut hendaknya disusun 

berurutan sesuai dengan wilayah atau tempat yang akan 

dikunjungi, sehingga tidak akan terjadi pemborosan waktu pada 

saat on the spot. 

3.2 Analisis dan Evaluasi Kupedes 

Setelah Mantri menerima berkas Surat Keterangan Permohonan Kupedes 

(SKPP) dari Deskman, maka berdasarkan disposisi Kaunit, Mantri 

melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan Surat Keterangan 

Permohonan Kupedes (SKPP) debitur tersebut dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut : 
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a. Aspek Pemeriksaan Kredit 

 Pada dasarnya, prinsip yang dipakai dalam penilaian atau menganalisis 

calon debitur Kupedes, merupakan prinsip pemberian kredit yang sudah 

umum dikenal dengan Analisis 6’C yaitu Character, Capacity, Capital, 

Condition, Collateral, dan Constraint. 

b. Pemeriksaan terhadap aspek usaha calon debitur 

 Setelah menerima berkas Surat Keterangan Permohonan Kupedes 

(SKPP) dari Deskman, Mantri kemudian melakukan pemeriksaan 

ditempat debitur. Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan Mantri 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengadakan pemeriksaan di tempat usaha yang mengajukan 

permohonan (on the spot), untuk mengetahui, menilai, dan meyakini 

bahwa yang mengajukan sesuai dengan keterangan yang terdaftar 

pada formulir permohonan Kupedes. 

2.  Membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan yang meliputi : 

Prospek usaha yang mengajukan permohonan, mencakup : 

a. Aspek produksi 

b. Aspek Pemasaran 

c. Aspek Manajemen 

d. Aspek Keuangan 

e. Besarnya permohonan Kupedes 

f.   Kemampuan membayar kembali (repayment capacity) 
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c. Penilaian Agunan 

Agunan yang diserahkan oleh calon debitur, merupakan second way out 

bagi Bank XYZ apabila pada saat jatuh tempo ternyata debitur yang 

bersangkutan tidak dapat melunasi Kupedesnya, maka Bank XYZ dapat 

mencairkan agunan tersebut untuk menutup Kupedesnya. 

1. Persyaratan Agunan 

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Bank XYZ tidak dirugikan, 

maka agunan harus mempunyai persyaratan ekonomis dan yuridis, 

sebagai berikut : 

a. Syarat ekonomis : 

1.  Harus mempunyai nilai ekonomis 

2.  Dapat diperjual belikan secara bebas 

3. Nilai ekonomis atau nilai pasar harus lebih besar dari 

Kupedesnya. 

4. Mudah dipasarkan dan biaya pencairannya relatif murah 

5. Bernilai relatif konstan atau cenderung meningkat 

6.  Kondisi dan lokasinya strategis (untuk benda tetap) 

7.  Tidak cepat rusak 

8. Manfaat ekonomisnya lebih lama dari jangka waktu Kupedes 

yang diberikan. 
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b. Syarat yuridis :  

1.  Agunan sebaiknya milik calon debitur sendiri 

2.  Tidak dalam sengketa 

3. Ada bukti pemilikan atau penguasaan 

4.  Belum dijaminkan kepada pihak lain 

2. Pemeriksaan Agunan 

Selanjutnya dalam kaitan pemeriksaan dan penilaian agunan, yang 

harus dikerjakan adalah  sebagai berikut : 

a. Memeriksa agunan benda tetap (tanah tanpa bangunan dan tanah 

yang diatasnya terdapat bangunan)  

b. Memeriksa agunan benda bergerak 

c. Memeriksa agunan bangunan di atas tanah milik orang lain  

d. Memeriksa agunan benda bergerak lainnya 

3.3 Penetapan Tipe dan Struktur Kupedes  

Setelah pengisian berkas-berkas yang berkaitan dengan pemeriksaan di 

tempat usaha dan agunan calon debitur diselesaikan, selanjutnya Mantri 

segera menentukan pengisian lembar usulan, yang menyangkut tipe dan 

struktur kredit meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Besar Kupedes yang diusulkan. 

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya 

usulan Kupedes yang akan diberikan kepada calon debitur, adalah : 

1. Besarnya permohonan Kupedes 

2. Rencana perluasan usaha 
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3. Perputaran modal (mulai dari proses pengadaan, produksi sampai 

menjadi kas kembali). 

4. Kemampuan dana sendiri, baik untuk kebutuhan modal kerja 

maupun investasi. 

5. Kemungkinan adanya Kupedes yang sedang dinikmati calon debitur 

dari Bank XYZ yang bersangkutan, atau hutang dagang dari pihak 

ketiga. 

6. Kemampuan membayar kembali (repayment capacity). 

7. Besarnya nilai agunan, yaitu sampai seberapa besar nilai agunan 

tersebut dapat meng-cover Kupedes yang akan diberikan. 

b. Jangka Waktu dan Pola Angsuran 

Penentuan usul mengenai lamanya jangka waktu dan pola angsuran 

Kupedes untuk calon debitur, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Pola pendapatan calon debitur. 

2. Kemampuan membayar kembali. 

3. Permintaan calon debitur berdasar tabel angsuran Kupedes. 

4. Besarnya Kupedes yang akan diberikan. 

5. Sektor ekonomi yang dibiayai. 

6. Bentuk Kupedes dan Suku Bunga. 

 

Setelah Mantri selesai mengerjakan Surat Keterangan Permohonan 

Kupedes (SKPP) tersebut, kemudian diserahkan kepada Deskman 

untuk dicatat. Selanjutnya Deskman akan menyampaikan berkas 
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Surat Keterangan Permohonan Kupedes (SKPP) tersebut untuk 

diproses lebih lanjut kepada : 

a. Kaunit, untuk mendapat putusan apabila usulan Kupedes dari 

hasil analisis Mantri masih berada pada Putusan Delegasi 

Wewenang Kredit (PDWK) Kaunit.  

b. Kaunit sebagai Pemrakarsa, untuk mendapatkan rekomendasi 

apabila usulan Kupedes dari hasil analisis Mantri merupakan 

putusan Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM),  Manajer Bisnis 

Mikro (MBM) atau Pinca. 

 

Dalam hal Surat Keterangan Permohonan Kupedes (SKPP) 

dikerjakan oleh Mantri dan Kaunit, maka Mantri dan Kaunit setelah 

selesai mengerjakan Surat Keterangan Permohonan Kupedes (SKPP) 

tersebut, selanjutnya menyerahkan kepada Deskman untuk dicatat. 

Selanjutnya Deskman akan menyampaikan berkas Surat Keterangan 

Permohonan Kupedes (SKPP)  tersebut kepada Asisten Manajer 

Bisnis Mikro (AMBM) melalui Petugas Administrasi Unit (PAU) 

untuk mendapatkan rekomendasi apabila usulan Kupedes dari hasil 

analisis Mantri dan Kaunit tersebut merupakan putusan Pinca. 

3.4 Rekomendasi 

Rekomendasi Kupedes dibuat oleh pejabat Pemrakarsa Kupedes (Mantri, 

Kaunit, Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM)). Dalam hal permrakarsa 

Kupedes lebih dari 1 (satu) orang maka disebut sebagai Pemrakarsa I, 
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Pemrakarsa II, dan seterusnya. Atas hasil analisis/evaluasi yang dibuat 

oleh Pemrakarsa kredit maka : 

a. Rekomendasi merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi 

atas proposal Kupedes yang disajikan oleh Pemrakarsa Kupedes serta 

diwujudkan dalam bentuk usulan dan dituangkan dalam formulir, dan 

harus didasarkan pada analisis serta evaluasi yang objektif. 

b. Dalam pembuatan rekomendasi Kupedes, pejabat Pemrakarsa harus 

memastikan bahwa tidak ada kebijakan dan prosedur yang dilanggar. 

c. Apabila dipandang perlu, Asisten Manajer Bisnis Mikro 

(AMBM)/Kaunit selaku pejabat Pemrakarsa dapat meminta 

kelengkapan data dan analisis lebih lanjut dari Mantri selaku pejabat 

Pemrakarsa awal Kupedes. Disamping itu, Asisten Manajer Bisnis 

Mikro (AMBM)/Kaunit selaku pejabat Pemrakarsa Kupedes juga 

dimungkinkan untuk melakukan kunjungan on the spot apabila Asisten 

Manajer Bisnis Mikro (AMBM)/Kaunit tidak yakin atas data atau 

keterangan-keterangan yang disajikan oleh Mantri selaku pejabat 

Pemrakarsa awal Kupedes. 

d. Pemrakarsa (Kaunit, Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM)) tidak 

diwajibkan melakukan on the spot ke lapangan kecuali apabila pejabat 

yang bersangkutan meragukan kelengkapan data, kebenaran atau 

kelayakan data. 
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e. Hasil analisis Kupedes merupakan rekomendasi/usulan kredit. Dengan 

demikian, Mantri sebagai pejabat Pemrakarsa cukup membubuhkan 

tanda tangan pada kolom Pemrakarsa. 

f. Apabila tidak terdapat perbedaan pendapat antar pejabat Pemrakarsa 

maka sebagai bukti persetujuan pejabat Pemrakarsa tersebut cukup 

membubuhkan tanda tangan pada kolom Pemrakarsa Kupedes. 

g. Apabila terdapat perbedaan pendapat antar pejabat Pemrakarsa maka 

pejabat pemrakarsa yang berbeda pendapat tersebut harus menuliskan 

pendapatnya pada lembar tersendiri yang merupakan bagian dari 

formulir dan membubuhkan tanda tangan pada lembar tersebut. 

 

Pembetulan yang berupa kesalahan penulisan/pengetikan dapat 

langsung dilakukan pada formulir yang dikoreksi dan membubuhkan paraf 

pada bagian yang dikoreksi tersebut. 

Setelah pejabat Pemrakarsa memberikan rekomendasinya pada berkas 

Surat Keterangan Permohonan Kupedes (SKPP) tersebut, selanjutnya 

berkas tersebut diserahkan kepada : 

a. Deskman, apabila pejabat pemrakarsanya adalah Mantri untuk dicatat 

dan selanjutnya disampaikan kepada Kaunit untuk mendapatkan 

putusan. Apabila pejabat pemrakarsa adalah Mantri dan Kaunit maka 

setelah dicatat oleh Deskman, selanjutnya diteruskan kepada Petugas 

Administrasi Unit (PAU). 
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b. Petugas Administrasi Unit (PAU), setelah menerima paket Kupedes 

dari Bank XYZ akan mencatat pada register tersendiri dan selanjutnya 

menyampaikan kepada Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) atau 

Manajer Bisnis Mikro (MBM) atau Pinca untuk mendapat Putusan. 

3.5 Pemberian Putusan Kupedes 

Sebelum pemberian putusan Kupedes, pejabat Pemutus Kupedes wajib 

meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung 

pemberian putusan Kupedes masih berlaku lengkap, sah dan berkekuatan 

hukum. 

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan dan diperhatikan oleh pejabat 

Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) adalah sebagai berikut : 

a. Meneliti hasil pemeriksaan dan penilaian Surat Keterangan 

Permohonan Kupedes (SKPP) yang dilakukan oleh pejabat Pemrakarsa. 

Hal-hal yang harus diperiksa meliputi : 

1.  Bukti bahwa pejabat Pemrakarsa benar-benar telah memeriksa ke 

tempat usaha dan agunan calon debitur. Hal ini dapat diperiksa dari 

cap jempol atau tanda tangan calon debitur. 

2.  Kewajaran dalam menganalisis keuangan calon debitur. 

3.  Akurasi data yang sama, yang dapat diperiksa dari pencatatan pada 

bagian yang berbeda, misalnya antara Neraca dan Laba/Rugi, 

sebelum dan sesudah diberi Kupedes. 

b. Apabila menurut pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) hasil 

pemeriksaan pejabat Pemrakarsa tersebut sudah benar, pejabat Pemutus 
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(Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) dapat langsung memberikan putusan 

sesuai dengan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK)-nya. 

c. Dalam hal pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) merasa ragu 

atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pejabat Pemrakarsa, 

pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) dapat melakukan 

pemeriksaan ulang. 

d. Apabila setelah diperiksa ulang oleh pejabat Pemutus 

(Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) ternyata jumlah kredit yang diberikan 

lebih kecil, sama atau lebih besar dari jumlah yang diusulkan pejabat 

Pemrakarsa, maka terhadap Surat Keterangan Permohonan Kupedes 

(SKPP) tersebut harus diputus oleh pejabat setingkat lebih tinggi 

maksimal Pinca, dengan disertai alasan-alasan yang kuat. Hal ini demi 

terjaminnya fungsi internal control atau Pengawasan Melekat (waskat). 

e. Pemberian putusan Kupedes dilakukan oleh pejabat Pemutus Kupedes 

(Kaunit, AMBM, MBM dan Pinca) yang mempunyai limit yang cukup.  

 

Lama proses penyelesaian Surat Keterangan Permohonan Kupedes 

(SKPP), ditentukan : 

a. Untuk putusan Kaunit, penyelesaian Surat Keterangan Permohonan 

Kupedes (SKPP) sejak dari pendaftaran sampai dengan putusan dan 

pemberitahuan keputusan kepada calon debitur, tidak boleh lebih dari 7 

(tujuh) hari kalender, baik ditolak maupun disetujui. 
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b. Untuk yang diputus oleh pejabat di Kanca, paling lama 14 (empat belas) 

hari kalender sejak dari pendaftaran sampai pemberitahuan keputusan 

kepada calon debitur. 

 

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah 

tanggal putusan, debitur Kupedes belum mencairkan kreditnya maka 

putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila debitur/calon debitur 

masih memerlukan maka permohonan Kupedes tersebut agar diproses 

ulang seperti semula.  

 

4.2.6 Pelaksanaan Sistem Komputerisasi pada PT Bank XYZ 

PT Bank XYZ telah memiliki Sistem Informasi Terpadu dalam mengelola 

seluruh transaksinya, termasuk di dalamnya untuk aplikasi Perkreditan. Namun 

untuk membantu para Analis Kredit dalam menganalisis kredit yang diajukan oleh 

calon Debitur saat ini masih menggunakan aplikasi terpisah dari aplikasi 

terintegrasi. Aplikasi ini masih menggunakan aplikasi tersendiri khusus mengenai 

pembahasan analisis kredit. Namun aplikasi inipun masih belum merata 

digunakan pada daerah-daerah terpencil.  PT Bank XYZ  telah memperhatikan 

berbagai tingkat risiko dalam pemberian kredit, tetapi dalam bentuk peraturan dan 

kebijakan. Aplikasi kredit yang digunakan masih belum menggunakan 

pembobotan yang telah ditetapkan oleh Tim Kebijakan Kredit pada PT Bank 

XYZ.  
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Berikut pembahasan aplikasi yang digunakan, 

1. Hardware yang digunakan 

1) Server : berfungsi sebagai mainframe serta untuk menyimpan database. 

2) PC Client : Untuk kegiatan operasional seperti menginput data lalu 

disimpan di server. 

3) Hub : Alat penghubung dari server ke PC Client. 

4) UPS : Berfungsi sebagai cadangan listrik jika sewaktu-waktu listrik mati, 

namun sistem tidak langsung mati. Sehingga ada kesempatan untuk 

storage data. 

5) Modem : Untuk komunikasi dan pengiriman data dari cabang via internet. 

2. Brainware 

1) Top Management: Menggunakan sistem dan informasi sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.  

2) Middle Management: Sistem informasi berguna dalam menunjang 

kegiatan manajer tingkat menengah dalam menjalankan rencana dan 

program dari manajer tingkat atas. 

3) Operasional Management: Sistem informasi berguna dalam menunjang 

kinerja operasional management. 

3. Software yang digunakan: 

1) Oracle: berfungsi sebagai database perusahaan. Dibandingkan dengan 

sistem lama, sistem oracle ini dinilai lebih fleksibel dan lebih detail dalam 

input data peserta.  

2) Stand Alone: berfungsi sebagai penunjang analisis kredit. 
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3) Microsoft Office: berfungsi sebagai penunjang kegiatan operasional. 

4) Acrobat Reader: berfungsi untuk membuka file-file dengan tipe PDF. 

4. Pola Jaringan yang digunakan  

1) Local Area Network: Jaringan yang digunakan dengan menggunakan 

server sebagai mainframe. Berfungsi sebagai penghubung antar bagian 

dalam lalu lintas data.  

2) Wide Area Network: Jaringan Wide Area Network digunakan dalam 

pengiriman data dari kantor cabang kekantor pusat dengan menggunakan 

peran internet. Jadi, data yang diinput dari kantor cabang secara realtime 

langsung dapat dilihat di kantor pusat dengan menggunakan prinsip e-

business. 

5. Sistem aplikasi yang digunakan 

1) Oracle: berfungsi sebagai database perusahaan. Dibandingkan dengan 

sistem lama, sistem oracle ini dinilai lebih fleksibel dan lebih detail dalam 

input data peserta. 

2) Stand Alone: berfungsi sebagai penunjang analisis kredit. 

3) Microsoft Office: berfungsi sebagai penunjang kegiatan operasional. 

4) Acrobat Reader: berfungsi untuk membuka file-file dengan tipe PDF. 

6. Sistem Pengamanan 

1) Log In: Untuk mengoperasikan Sistem, setiap user wajib memasukkan 

user id  dan password. 

2) Hak Akses: Setiap user hanya dapat mengoperasikan sistem sesuai dengan 

hak akses yang ditetapkan administrator. 

Percepatan Analisis Pemberian Kredit Mikro..., Andrie Kurniawan, Ak.-Ibs, 2009



124 

 

  

3) Back Up: Untuk pengamanan data, proses back up data dilakukan secara 

harian ke dalam hard disk tersendiri yang kemudian disimpan di gedung 

yang terpisah dari Cabang terkait. 

7. Penggunaan sistem informasi 

1) Top Management: Menggunakan sistem dan informasi sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan 

2) Middle Management: Sistem informasi berguna dalam menunjang 

kegiatan manajer tingkat menengah dalam menjalankan rencana dan 

program dari manajer tingkat atas. 

3) Operasional Management: Sistem informasi berguna dalam menunjang 

kinerja operasional management. 

8. Juknis pemakaian aplikasi. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Sistem aplikasi yang 

digunakan adalah Sistem Oracle dan sistem Stand Alone, yang memiliki 

tampilan dan petunjuk manfaat teknis adalah sebagai berikut dibawah ini: 
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Menu Utama Admin Kredit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Layar di atas adalah menu utama Administrasi  Kredit. Dimana sebelum masuk ke 

menu utama, seseorang harus terlebih dahulu memasukan User Id dan Password 

masing-masing untuk menjaga keamanan data dan sistem secara keseluruhan. 

Apabila nasabah yang ingin mengajukan kredit belum memiliki rekening 

tabungan di bank tersebut, maka nasabah tersebut harus membuat rekening baru. 
 

 

Pilih salah satu dari menu diatas tekan enter untuk dapat masuk kedalam 

aplikasinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S101C56M     TITI                  BANK XYZ                16/09/07   13:03:23  

ADMIN KREDIT                    MENU UTAMA LOANS                         LNOPR  

Pilih satu dari menu berikut:  

    --------- Pemeliharaan -----------      ------------ Inquiry -------------  

     1. Pembukaan Rekening Baru             21. Inquiry Rekening  

     2. Pemeliharaan Rekening               22. Inquiry Billing  

     3. Pemeliharaan Jadwal                 23. Inquiry History Transaksi  

     4. Pemeliharaan Billing                24. Inquiry Rek / Baki Debet  

     5. Pemeliharaan Auto Transfer          25. Inquiry Informasi Saldo  

     6. Pelunasan Awal                      26. Inquiry Saldo+Rekening Koran  

     7. Pembatalan Rekening                 27. Inquiry Rekening PRK  

     8. Fasilitas PRK                       28. Inquiry Fasilitas PRK  

     9. Pembebanan Cadangan Bunga PRK       29. Cetak Aktivitas User  

    10. Perubahan KUK/Non KUK KI            ------------ Sub Menu ------------  

    11. Transaksi LNS                       71. Pemeliharaan Lainnya  

    12. Transaksi Reversal                  72. Inquiry Lainnya  

    13. Transaksi Reversal LNS-DDS          73. Laporan I  

    14. Transaksi PRK Extra-Hapus Buku      74. Laporan II  

Pilihan                                     80. Utility AS400     90. Sign off  

===> 
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1. Pembukaan Rekening Baru 

Enter 1x lalu masukkan No.Rekening missal: 101xx10188 � No.Rek ini 

adalah kepunyaan dari Sri Megawati yang sudah memiliki Rekening Tabungan,  

 

Lalu Enter sistem akan memberi message untuk memilih jenis Produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CXRNW                   BANK XYZ-CABANG TANGERANG            16/09/07   15:56:10 

 #CXRNWR1               CIS REKENING BARU Ver 8.1             TIFIJI     PKT121 

 

 Kode Aplikasi.......: L 

 Kode Mata Uang......: IDR 

 Kode Cabang.........: 101 

 Nomor Rekening......: 1010010188            Nomor Partisipasi..: 
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Pilih jenis produk yang disepakati lalu enter, lalu masukkan nama nasabah, jika 

nasabah sudah mempunyai rekening tabungan yang nantinya bila pinjaman akan 

didebet dari rekening tabungan, maka untuk mengisi nama nasabah, sesuai dengan 

yang ada di rekening tabungan. Lalu nama dipilih, alamat dipilih, lalu enter, lalu 

masukkan kode kepemilikan rekening - SID pilih pemilik rekening. 

 
 

 

 

 

 

CXRNW                 BANK XYZ-CABANG TANGERANG          16/09/07   15:56:10 

 #CXRNWR1              CIS REKENING BARU Ver 8.1          TIFIJI     PKT121 

 

 Kode Aplikasi.......: L 

 Kode Mata Uang......:       IDR 

 Kode Cabang.........:   101 

 Nomor Rekening......: 1010010188            Nomor Partisipasi..: 

 

 

                               GROUP PLAN CODE 

   Pilihan: 1=Pilih 

   Opt  Code  Plan Code      Description 

         51    IN2           KI NKUK (EFEKTIF) 

         51    IN3           KI NKUK (IRREGULAR) 

         51    IN4           KI NKUK (RK) 

         51    IN5           KI NKUK (FLAT TETAP) 

         52    MGP           MULTIGUNA PROMO (FL MENURUN) 

      1  52    MG1           MULTIGUNA UMUM (FL MENURUN) 

         52    MG2           MULTIGUNA UMUM (FL TETAP) 

         52    MG3           MULTIGUNA UMUM (ANN BULANAN)     + 

 

 Enter=Lanjut  F3=Keluar  F12=Layar Sebelumnya 

 

Percepatan Analisis Pemberian Kredit Mikro..., Andrie Kurniawan, Ak.-Ibs, 2009



128 

 

  

 

• Pada batas kredit masukkan total Plafond pinjamannya 

• Pada tanggal mulai kredit masukkan tanggal buka/sistem 

• Pada tanggal jatuh tempo masukkan tanggal jatuh tempo/jangka waktu 

pinjaman  

• Lalu enter, pilih kode officer skrg, lalu enter, pilih kode officer, lalu enter, 

 

 

 

 

 

 

 

LACNW                   BANK XYZ-CABANG TANGERANG        20/09/07   15:27:03 

 #LACNWR1          LNS - NEW ACCOUNT OPENING Ver 8.1      TIFIJI     PKT121 

 No.Rekening Pinjaman: 10152101881 

 Kode Partisipasi....: 00000          Kode Mata Uang......:     IDR 

 

                      PRE-NEW ACCOUNT INFORMATION SCREEN 

 

 Tanggal Buka........:  23/04/07 

 

 Tipe Produk.........: MG1               Nama Singkat...:  SRI MEGAWATI 

 

 Pembayaran Iregular.: N                      Pembay Reg Dg Kec...: N 

 Tipe Partisipasi....:                        Jaminan yg Dihub-kan: N 

 Kode Cabang.........:   101                  Reporting/Booking Br:   101 

 Kode Officer skrg...:                        Kode Officer........: 

 

 Kode Batas Kredit...: Y                      Jaminan 1. yg dihub.: 

 Berulang/Tdk Brulang:                        Jaminan 2. yg dihub.: 

 Tanggal Mulai Kredit:  0/00/00               Jaminan 3. yg dihub.: 

 Tgl Berakhir Kredit.:  0/00/00               Jaminan 4. yg dihub.: 

 Batas Kredit........:  .        .00          Dimuka/dibelakang...: 

 

 F3=Keluar    F7=Ubah Bahasa    F13/F14=Utilities    F24=Acct Notes 
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• Pada total jumlah kontrak masukkan total jumlah pinjaman 

• Pada BI jangka waktu kredit masukkan jangka waktu pinjamannya 

• Lalu enter 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACNW                   BANK XYZ-CABANG TANGERANG        21/09/07   10:35:12 

#LACNWR2          LNS - NEW ACCOUNT OPENING Ver 8.1      TIFIJI     PKTFIJI 

Rek Pinjaman.: 10152101881  Tipe Produk: MG1  MULTIGUNA UMUM (FL MENURUN) 

No Partisipas: 00000        Kd Mt Uang.:      IDR   SRI MEGAWATI 

                           BASIC INFORMATION 

 

Tot Jumlah Kontrak..:        .00 

 

Kode Bunga Index....: M03           Nominal (Note) Bunga:  .130000 

Tanggal Mulai SDK...:  6/03/07      Tanggal Akhir SDK...:  6/03/10 

Tanggal Buka........:  6/03/07      Start Accr Date-Loan:  6/03/07 

Pembay Jatuh Tempo..:  6/04/07      Tanggal Jatuh Tempo.:  6/03/10 

Tgl Ktrl Jatuh Tempo:  6/04/07      Hr Pmbay Tiap Jt Tem:  6 

BI Kode Jangka Waktu. M             Masa Tenggang.......: 

Kode Frekuensi Bayar: M             BI Jangka Wkt .Kredit    42 

Periode Frekuensi(P):     1         Periode Frekuensi(B):     1 

Kd Tahunan yg Dipkai: 1             Total Pembayaran....:  42 

Saldo Utk Akrual Bng: 7             Def Saldo Akrual Bng:                  .00 

Biaya Pajak.........: N             Jumlah Balloon......:                  .00 

Bebankan Provisi:Y/N: Y             Nominal Provisi.....:                  .00 

Persentase Provisi..:  .010000      Saldo Provisi.......: 2 

Perhit ulang Pembay.: 0             % Pembay Saldo Ulang:  .000000 

 

F3=Keluar  F7=Ubah Bahasa  F12=Sebelumnya  F13/F14=Utilities  F24=Catatan 
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• Lalu keluar tampilan seperti di atas 

• Lalu Enter 

• Pada nomor kontrak masukkan nomor kontrak sesuai dengan yang ada di 

surat perjanjian kredit 

• Pada rekening proceed dan rekening pencairan masukkan nomor rekening 

tabungan yang akan didebet. 

• Lalu enter 

 

 

 

 

 

 

 

LACNW                   BANK XYZ-CABANG TANGERANG         21/09/07   11:21:31 

#LACNWR3          LNS - NEW ACCOUNT OPENING Ver 8.1        TIFIJI     PKTFIJI 

Rek Pinjaman.: 10152101881  Tipe Produk: MG1  MULTIGUNA UMUM (FL MENURUN) 

No.Partisipas: 00000        Kd Mt Uang.:      IDR   SRI MEGAWATI 

                           MISC CODES/INFORMATION 1 

 

Kode tipe Bunga.....: 1    Perusahaan Priv/Publ:     Kode Tipe Pinjaman..: 3 

BI Amort./Menurun...: N    Kode Pinjaman Khusus:     BI Kualitas.........: 1 

P'bay T'bagi u/ Bill: Y    Sumber Dana.........:     Kode Pegawai........: 

Kode Lngsung/Petugas: O    Buku Kupon..........: N   Kode Biro Kredit....: Y 

IRS 1098 Rpt Kode...: N    Kirim Cat Tagihan...: N   Kirim Cat Jatuh Temp: N 

Kir Cat Lew Jt Tem 1: N    Kir Cat Lwt Jt Tem 2: N   Kir Cat Lwt Jt Tem 3: N 

Jumlah Blokir Saldo.: N                              Kode Perhit Biaya 1.: 

                                                     Kode Perhit Biaya 2.: 

Myebabkan Denda Krn Sld Denda Tdk Bay.: Y            Kode Perhit Biaya 3.: 

Bank Bay Asuransi Jiwa Jk Nas gagal...: N            Kode Perhit Biaya 4.: 

Bank Bay Asuransi A&H Jk Nas gagal....: N            Kode Perhit Biaya 5.: 

Bank Bay Asuransi 3 Jk Nas gagal......: N            Kode Perhit Eskro 1.: 

Bank Bay Asuransi 4 Jk Nas gagal......: N            Kode Perhit Eskro 2.: 

Bank Bay Asuransi 5 Jk Nas gagal......: N            Kode Perhit Eskro 3.: 

                                                     Kode Perhit Eskro 4.: 

 

F3=Exit  F7=Change Language  F12=Previous  F13/F14=Utilities  F24=Acct Notes 
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• Pada nomor kontrak masukkan nomor kontrak sesuai dengan yang ada di 

surat perjanjian kredit 

• Pada rekening proceed dan rekening pencairan masukkan nomor rekening 

tabungan yang akan didebet. 

• Lalu enter 

 

 

LACNW                   BANK XYZ-CABANG TANGERANG         21/09/07   11:23:32 
#LACNWR4          LNS - NEW ACCOUNT OPENING Ver 8.1        TIFIJI     PKTFIJI 
Rek Pinjaman.: 10152101881  Tipe Produk: MG1  MULTIGUNA UMUM (FL MENURUN) 
No.Partisipas: 00000        Kd Mt Uang.:      IDR   SRI MEGAWATI 

                           MISC CODES/INFORMATION 2 
 

  Tipe Denda..........: D01 
  Kode Denda..........: 
  #Hr Lew Jt Tem Denda:   0 

  Nomor Kontrak.......:              Jumlah Penerima.....: 
 

  Kode Kerahasiaan....: 0            Tipe G/L............: 121 
  Blokir Rekening.....: N            Kode Call...........: 
 

  Kode Skim Kredit....: 000          Kode Kantor.........: 
  Kode Dinas..........:              Kode Sub Dinas......: 
  Kode Sub-sub Dinas..:              Nomor Sensus........: 
 

  Kode Rek. Pencairan.: 2            Rekening Pencairan..: 
  Kode Rek. Proceed...: 2            Rekening Proceed....: 
  Nomor Dealer........:              Dealer Bunga Pinj...:  .000000 
 
 

F3=Keluar  F7=Ubah Bahasa  F12=Sebelumnya  F13/F14=Utilities  F24=Catatan 
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Lalu Enter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACNW                   BANK XYZ-CABANG TANGERANG          21/09/07   11:32:03 

#LACNWR5          LNS - NEW ACCOUNT OPENING Ver 8.1        TIFIJI     PKTFIJI 

Rek Pinjaman.: 10152101881  Tipe Produk: MG1  MULTIGUNA UMUM (FL MENURUN) 

No.Partisipas: 00000        Kd Mt Uang.:      IDR   SRI MEGAWATI 

                           INSURANCES INFORMATION 

 

Metode Hit Asr Jiwa.:                         Tgl Mulai Asr Jiwa..:  0/00/00 

Metode Hit A & H....:                         Tgl Mulai A & H.....:  0/00/00 

Metode Hit Asuran 3.:                         Tgl Mulai Asuransi 3:  0/00/00 

Metode Hit Asuran 4.:                         Tgl Mulai Asuransi 4:  0/00/00 

Metode Hit Asuran 5.:                         Tgl Mulai Asuransi 5:  0/00/00 

 

Bunga Asuransi Jiwa.:  .000000                Tgl Berakhir Asr Jiw:  0/00/00 

Bunga A & H.........:  .000000                Tgl Berakhir A & H..:  0/00/00 

Suku Bunga Asurans 3:  .000000                Tgl Berakhir Asuran3:  0/00/00 

Suku Bunga Asurans 4:  .000000                Tgl Berakhir Asuran4:  0/00/00 

Suku Bunga Asurans 5:  .000000                Tgl Berakhir Asuran5:  0/00/00 

 

Kode Bank Asuran Jiw:                         Kode Bank A & H.....: 

Kode Bank Asuransi 3:                         Kode Bank Asuransi 4: 

Kode Bank Asuransi 5: 

 

F3=Keluar  F7=Ubah Bahasa  F12=Sebelumnya  F13/F14=Utilities  F24=Catatan 

                                                                             + 
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• Pada Bunga Nominal (note) harus disesuaikan dengan perjanjian kreditnya, 

misalnya bunga yang diberikan 20% maka 13% + … untuk menjadi 20% 

• Jika dalam perjanjian kredit bunganya 20% maka di basis point ditambahkan 

dari 13%  + …. = 20% 

• Lalu enter, maka bunga nominal akan berubah secara otomatis. Lihat  

tampilan layar seperti di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACNW                   BANK XYZ-CABANG KEMANG          21/09/07   11:49:36 

#LACNWR6          LNS - NEW ACCOUNT OPENING Ver 8.1      TIFIJI     PKTFIJI 

Rek Pinjaman.: 10152101881  Tipe Produk: MG1  MULTIGUNA UMUM (FL MENURUN) 

No.Partisipas: 00000        Kd Mt Uang.:      IDR   SRI MEGAWATI 

                            INDEX RATE INFORMATION 

 

                          Kode Bunga Index....: M03 

                          Bunga Nominal (Note):  .130000 

 

      Kode Perubahan Bunga: N              Kode frekuensi Index: 

      Tgl Perub Bng Brikut: 24/03/03       Periode Frek Index..: 

 

      Min Sk Bng Bts Bawah:  .050000       Max Sk Bng Bts Atas.:  .300000 

 

      %Max Tamb Prubah Bng:  .100000       %Max Krg Prubah Bng.:  .100000 

 

      Basis Points (%)....: .00000         Kir Perub Bng Index.: N 

 

F3=Keluar  F7=Ubah Bahasa  F12=Sebelumnya  F13/F14=Utilities  F24=Catatan 
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• Tanda rekening baru berhasil dibuat dengan plafond 250.000.000 

• Pada menu utama ini ada 2 hal yang dapat user lakukan : 

• Keluar dari menu utama 

 

Keluar dari menu utama : 

Untuk keluar dari menu utama ketik OFF lalu tekan <Enter> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEX                   BANK XYZ-CABANG TANGERANG          21/09/07   17:02:59 
#SFC01                                                     TIFIJI     PKTFIJI 
                             INDIVIDUAL EXPOSURE 
 
Nama Nasabah...: SRI MEGAWATI 
Plan Desc.  No.Rekening   Curr Klfs Kelonggaran Tarik          Outstanding 
                          Jth.Tmp         Plafond            Equivalen O/S 
 
MULTIGUNA  101-52-10188-1       1                   .00        250,000,000.00 
 
                                                                        Bottom 
 
Total......:                  .00        250,000,000.00        250,000,000.00 
(Equivalen)   (Kelonggaran Tarik)        (Plafond)           (Outstanding) 
Total Taksasi....:                  .00 
Total Nilai Ratio:       250,000,000.00  COVER RATIO...:       .00 % 
 
 
 
F2=Lengkap/Singkat      F3=Exit      F7=Change Language      F12=Previous 
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Tabel 4.1 Laporan Pemberian Kredit 

 

 

1 PERUSAHAAN

: 
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani 34 Kec. : Sukatani

Tangerang Tilp/fax : : 789.6543

Alamat Tempat Usaha Jl. Ahmad Yani 34 Tilp/fax : 789.6754

Berdiri sejak (Akte Pendirian) : th 2000 Akte 201 Notaris Setiawan SH (lampirkan Akte Pendirian) 
Jenis Usaha : Industri Sektor : Garment

Perijinan yang dimiliki : (lampirkan copy  perijinan) 

a Ijin Usaha : 
b Ijin Lokasi : 
c Ijin HO : 
d IMB : -

e TDP : 
f …….. 

Legalitas lainnya (lampirkan copy Akte Pendirian dan perubahan, dan legalitas lainnya) 
a Pengesahan MenKeh : No. 547/Menkeh/2001, tgl 23 Maret 2001

b Akte perubahan : Akte no 222 Notaris Setiawan SH

c NPWP : 
d ……… : 
e ……….. : 

(dalam hal memiliki perusahaan grup agar mengisi formulir grup usaha yang tersedia)

2 PENGURUS/MANAJEMEN (lampirkan copy KTP masing-masing)

Nama pengurus

Direksi/execitive Nama Alamat/tilp 
Direktur Utama : Wiranto Jl. Sadewa 30 
Direktur  : -

Direktur : -

Komisaris/pengawas

Komisaris Utama : Subrata Jl. Bandar Jaya 55 
Komisaris  : 
Komisaris : 

3 PERMODALAN 
1 Modal dasar : 200,000,000.00Rp     

 
2 Modal distor : 200,000,000.00Rp     

 
3 Rincian pemegang saham : Nama Modal stor (Rp)

Rasyid 120,000,000Rp   
 

Suharyono 60,000,000 Rp     
 

Lisa Subadari 20,000,000 Rp     
 

4 KEUANGAN (Neraca & laba rugi 2 (dua) periode terlampir)

Neraca (dlm Rp 000) 20.. 
1 Total Asset : -Rp                             

 
a. Current Asset : -Rp                             

 
b. Fixed Asset : -Rp                             

 
c. Lainnya : -Rp                             

 
2 Total Hutang : -Rp                             

 
a. Hutang Jk Pendek : -Rp                             

 
b. Hutang Jk Panjang : -Rp                             

 
3 Equity : -Rp                             

 
a. Modal stor : -Rp                             

 
b Laba : -Rp                         

 
-Rp    
 

(dalam hal memiliki perusahaan grup agar mengisi formulir grup usaha yang tersedia)

5 KREDIT 
1 Kredit yang diminta : 400,000,000 Rp              

 
2 : Investasi & M.Kerja

Rincian penggunaan : 
(diisi sesuai kegunaannya dan lampirkan detail penggunaan)

Nama Perusahaan 

Digunakan untuk 

FORMULIR  PERMOHONAN KREDIT USAHA

20..

-Rp                                         
 
-Rp                                         
 
-Rp                                       
 

-Rp                                         
 
-Rp                                         
 
-Rp                                         
 

PT. Sumber Wahana

-Rp                                         
 
-Rp                     
 
-Rp                                         
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A. INVESTASI (Rp 000) Keterangan

a Bangunan : 65,000,000                     

b Mesin peralatan : 150,000,000                   

c Kendaraan : 85,000,000                     

d Lainnya -                                      

Jumlah : 300,000,000                   

B. MODAL KERJA UMUM (rev/n.rev) (Rp 000) Keterangan

a Piutang : 40,000,000                     

b Persediaan : 60,000,000                     

c. Lainnya : -                                      

Jumlah : 100,000,000                   

3 Sifat kredit yang diminta : Revolving/Non Rev/Flat *)

4 Lamanya pelunasan  (tahun,bulan) : 3 tahun

5 Rekening bank yang dimiliki & saldo terakhir

Tabungan/Deposito/Giro/Lainnya : no. ………………… -Rp     

: no. ………………… -Rp     

: no. ………………… -Rp     

(copy rekening terlampir)

Diisi oleh yang pernah memperoleh kredit Bank (BPD DIY atau bank lain)

Keterangan tentang kredit yang pernah diterima

1 Tanggal dan nomor rekening :

2 Plafond kredit :

3 Jangka waktu :

4 Tanggal terakhir dilunasi :

5 Lain-lain :

6 PRODUKSI & PENJUALAN

Tahun 1 Tahun 2

a Kapasitas Produksi/terpasang (per thn) :

b Kapasitas Tercapai 2 tahun terakhir :

c Penjualan 2 tahun terakhir (volume) :

d Penjualan 2 tahun terakhir (Rp 000) :

7 AGUNAN

Nilai (Rp)

a : 250,000,000Rp               

b : 300,000,000Rp               

c : 50,000,000Rp                 

d : -Rp                                  

e -Rp                                  

f ……………….. : -Rp                                  

g ………………….. : -Rp                                  

600,000,000Rp               

(lampirkan copy bukti kepemilikan agunan)

8 REFERENSI/REKOMENDASI 

Nama 1 Nama 2

1 Nama :

2 Alamat /tilp/HP :

3 Hubungan/status/jabatan :

4 Intansi/Perusahaan :

Demikian permohonan kami dan kami tunduk pada peraturan Bank 

Note :

1 Apa yang kami isi adalah keadaan yang sebenarnya

2 Bila ada tambahan informasi kami akan segera memberitahukan kepada Bank 

3 Bank diperkenankan minta informasi dari pihak lain mengenai kami sebagai pemohon. 

4 Kami tidak berkeberatan data kami tersebut disampaikan ke BI sebagai persyaratan laporan Bank ke BI

5 Kami sanggup mematuhi semua ketentuan Bank yang berlaku.

………………, …..  20..

Agunan Keterangan

Tanah

Bangunan

Mesin & peralatan

Kendaraan

Deposito, saham, dsb)
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Nama perusahaan : PT. Sumber Wahana Jenis Usaha : Perusahaan Dagang Penyalur Beras 
Alamat kantor : Jl. Ahmad Yani 34, Tangerang tilp/fax/email : 789.6543

 Alamat usaha : Jl. Ahmad Yani 34, Tangerang tilp/fax/email : 789.6543

 Perijinan & legalitas lainnya :

SIUP : SK/0067511 Akte perushn : SAH/0984 
Ijin lokasi : IMB/86811 Pengeshn PT : SK/9769/PP 
TDP : OTM/1707198711 NPWP : 45.001.2002 
HO : HO/GO0987 :

TDR : LKJI/98/0967/588 :

: :

Pengurus : :

Direktur Utama : Wiranto Komisaris Ut. : Subrata 
Direktur  : Laudya Komisaris  : Rina 

Direktur : Gunawan Komisaris : Dedi

: :

Permodalan : :

Modal dasar : 100000

Modal stror : 75000

Modal dalam portepel : 20000

Tahun laporan keuangan ( 2 periode)

Tahun -1 : 2003 
Tahun 0 2004 

Perhitungan dalam : (Rp 000)

Lamanya proyeksi (bln/tahun) : 3 tahun 
Tahun 1 : 2,004 

    Tahun 2 : 2,005 
    Tahun 3 : 2,006 
    Tahun 4 : -
            Tahun 5 (maximal thn 5) : -
            RISK AREA Bobot (%) 

1 Informasi bank : 5

2 Hukum & agunan : 12

3 Manajemen : 35

4 Pemasaran : 20

5 Operational : 13

6 Keuangan : 15

Jumlah 100

PASSING GRADE SCORE 60

DATA BANK 
1 Nama Pemutus : Jabatan : Ka Cabang 
2 Nama Analis/AO : Jabatan : Analis Kredit

3 Nama Bank : Tgl analisa : 8-Apr 
4 Nama Kant Cabang :

Note : 
Template ini bisa digunakan untuk menganalisa permohonan KI dan atau KMK untuk usaha industri, jasa atau perdagangan 
Tidak bisa untuk KMK perpanjangan 

Bank XYZ cabang Tangerang 

DATA INPUT  PERMOHONAN KREDIT USAHA

Rahmawan

Yosrizal

Bank XYZ 
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LABA /RUGI  PT. Sumber Wahana  

  Perusahaan Dagang Penyalur Beras   (Rp 000)  

Uraian 
  
                2,003  2,004 

Penjualan                    253,200  244,350 

  Potongan                                  -  - 

  Total Penjualan                    253,200  244,350 

    

Bahan Baku    

Biaya Bahan                    185,430  178,120 

Upah                       15,400  16,900 

Biaya Operasional                         8,600  7,500 

Penyusutan & amort                         3,420  3,420 

Biaya admin                         2,200  2,250 

Total biaya                    215,050  208,190 

Laba usaha                       38,150  36,160 

Bunga                                  -  - 

Laba sblm pajak                       38,150  36,160 

Pajak                          7,451  7,407 

Laba bersih                        30,699  28,753 

 

 

NERACA  PT. Sumber Wahana
Perusahaan Dagang Penyalur Beras (Rp 000)

AKTIVA 2,003                2,004                PASSIVA 2,003                2,004                
Aktiva Lancar Hutang

Kas & bank 5,450 6,498 
                       Hutang Usaha 3,345 

         
3,620 

                      
Piutang 8,750

                      
15,768

                    
Hutang J.Pendek 10,440

                    
12,543

                    
Persediaan 9,768

                      
37,868

                    
Hutang lain-lain -

                              
3,480 

                      
Lain-lain 565

                         
1,230 

                       Jumlah Ht. Lancar 13,785
                    

19,643
    

Jml Akt Lanc 24,533
                    

61,364
                    

Hutang Pmg saham 6,150 
                      

4,950 
                      

Aktiva Tetap Hutang Jk. Panjang -
                              

-
                              

Tanah 40,000
                    

40,000
                    

Jml Htg Jk Panj 6,150 
                      

4,950 
                      

Bangunan 70,000
                    

70,000
                 

Total hutang 19,935
                    

24,593
                    

Mesin/peralatan -
                              

-
                              

Alat transport -
                              

-
                        

Alat Kantor -
                              

-
                              

110,000
                  

110,000
                   

(Ak. Penyusutan) (2,800) 
                     

(5,600) 
                      

Jml Akt Tetap 107,200
                  

104,400
                   

Aktiva Lain Modal

Biaya pra operasi 31,000
                    

31,000
                    

Modal stor 75,000
                    

75,000
                    

Amortisasi (620)
                        

(1,240) 
                      Laba/rugi ditahan 36,479

                    
67,178

                    
Jml Akt Lain 30,380

                    
29,760

                    
Laba/rugi berjalan 30,699

                    
28,753

                    
Equity 142,178

                  
170,931

                  
TOTAL AKTIVA 162,113             195,524            PASSIVA 162,113            195,524            

- 
                                  

-

                                  

Percepatan Analisis Pemberian Kredit Mikro..., Andrie Kurniawan, Ak.-Ibs, 2009



139 

 

  

 

Sumb Dana Pengg Dana

AKTIVA

Kas & bank -                            -                            

Piutang -                            7,018                    

Persediaan -                            28,100                  

Lain-lain -                            665                       

Tanah -                            -                            

Bangunan -                            -                            

Mesin/peralatan -                            -                            

Alat transport -                            -                            

Alat Kantor -                            -                            

(Ak. Penyusutan) 2,800                    -                            

Biaya pra operasi -                            -                            

Amortisasi 620                       620                       

PASSIVA

Hutang Usaha 275                       -                            

Hutang J.Pendek 2,103                    -                            

Hutang lain-lain 3,480                    -                            

Hutang Pmg saham -                            1,200                    

Hutang Jk. Panjang -                            -                            

Equity total (laba/rugi) 28,753                  -                            

TOTAL 38,031                  37,603                  

surplus/defisit 428                       

Kas awal 5,450

Kas akhir 5,878                     
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No RATIO-RATIO 2,003                2,004                standard

1 DER (%) : 14.02                   14.39                   max 200%

2 CR (%) : 178.0 312.4 >100%

3 KAS/BANK (bulan) 2.2 2.6 Justified (competitor,dll)

4 INVENT T.O (bulan) : 0.5 2.2 Justified (competitor,dll)

5 HTG DAGANG (bulan) : 0.2 0.2 Justified (competitor,dll)

4 REC. T.O.(bulan) : 0.4 0.8 Justified (competitor,dll)

7 PROFIT RATIO (%) : 15.1                     14.8                     Justified (competitor,dll)

8 ROA (%) : 23.5 18.5 >SBI

9 ROE (%) : 18.9 14.7 >SBI  

Penjelasan 

DER (%) : perbandingan antara hutang (jk.pendek + jk.panjang) terhadap equity (modal dan laba) kali 100%

(maksimum DER = 200%  dianggap sehat)

CR (%) : perbandingan antara current asset (aktiva lancar) dengan current liabilities (hutang lancar) kali 100%

(minimum CR = 100% dianggap sehat)

CASH RATIO (bulan) : perbandingan antara pos kas & bank pada neraca dengan biaya (operational + biaya

adminiistrasi) kali 12 (bulan).

Invent Turn Over (bulan) : perbandingan antara persediaan terhadap biaya pokok penjualan atau biaya bhn baku

setahun dikalikan 12 bulan

Receivable Turn Over (bulan) :perbandingan antara piutang (neraca) terhadap penjualan setahun dikalikan 12 bln

Profit ratio :perbandingan antara laba usaha terhadap penjualan bersih (%)

ROA (%) : perbandingan laba usaha terhadap asset (%). Ukuran nya adalah bunga deposito/SBI

ROE (%) : perbandingan antara laba bersih terhadap equity (%). Ukurannya adalah bunga deposito/SBI  
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INVESTASI (Rp 000)

Total Kredit 
Sudah Belum investasi (%) (Rp) 

Tanah - 
                        

- 
                        

-
                        

- 
   

- 
                 - 

                        
Bangunan - 

                        
- 

                        
-

                        
- 

                       
4

               
- 

                    
Mesin & peralatan - 

                        
- 

                        
-

                        
- 

                       
10

             
- 

                        
Alat transport - 

                        
- 

    
-

                        
- 

                       
20

             
- 

                        
Furniture - 

                        
- 

                        
-

                        
- 

            
20

             
- 

                        
Prelimanary Exp - 

                        
-

                        
- 

                       
20

             
- 

                        
Total - 

                  
- 

                        
-

                        
- 

                       
#DIV/0! - 

                        
#DIV/0! #DIV/0! %

Penjelasan

1 Yang diisikan adalah nilai proyek nya saja, tidak termasuk yang existing 
2 Harus diisikan pula sumber pembiayaan khususnya porsi "share"  yang sudah dikeluarkan

untuk proyek dimaksud, maupun yang belum. Share tsb adalah "Fresh Share" (bukannya equity 

yang ada dalam necara existing). Hal ini disesuaikan dgn kebijakan bank dan akan menentukan 

DER konsolidasinya nanti. 
3 Input pula nilai % penyusutan untuk masing-masing jenis asset sesuai ketentuan/policy 
perusahaan yll.

PenyusutanDana sendiri
Uraian

RINCIAN BIAYA INVESTASI

PT. Sumber Wahana 

 Perusahaan Dagang Penyalur Beras

ASUMSI-ASUMSI PT. Sumber Wahana perusahaan dagang penyalur beras (Rp 000)

Tahun 2,004              2,004             2,005             2,006             -                     -                

Penjualan 

Penjualan produk 244,350            250,000            256,500            262,780            -                        -                       
Discount 12,218              12,500             -                       -                        -                        -                       
Net Sales 232,133            237,500            256,500            262,780            -                   -                       

Biaya Produksi

Bahan 178,120            182,230            186,970            191,550            -                        -                        
Upah 16,900         31,900              35,000              38,500              -                        -                        
Biaya overhead 
1depresiasi mobil box 2,000                2,000                2,000               2,000                 -                        -                        
2depresiasi mesin 4,500                4,500                4,500                4,500                  
3listrik dan telepon 1,000                1,100                1,300                1,400                 
4

5

Jumlah Biaya Overhead 7,500                7,600                7,800                7,900                 -                       -                       
Penyusutan 3,420                3,420                3,420                3,420                 3,420                3,420                 
Biaya Produksi 202,520           221,730            229,770            237,950            -                        -                       
Biaya admin/umum/pemsrn 2,250                2,280                2,300                2,310                 -                        -                        

Biaya Pokok Penjualan 204,770            224,010            232,070            240,260            -                        -                       
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PERHTIUNGAN 

PINJAMAN & PELUNASAN PT. Sumber Wahana perusahaan dagang penyalur beras (Rp 000)

pagu 2,004           2,004           2,005           2,006           -                  -                  

KREDIT INVESTASI -              -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Angsuran -                       -                       -                       -                       -                       -                       Angsuran diinput sesuai dengan hasil proyeksi cash flow

Saldo akhir -                       -                       -                       -                       -                       -                       yang selalu dijaga jangan sampai terjadi negatif cash flow

Bunga 0% -                       -                       -                       -                       -                       -                       dalam proyeksinya.

KREDIT M.KERJA 60,000     60,000              60,000              60,000              60,000              -                       -                       

Angsuran -                       -                       -                       -                       Input pula besarnya masing-masing bunga KI & KMK

Saldo akhir 60,000              60,000              60,000              -                       -                       

Bunga 16% 9,600                9,600                9,600                -                       -                       

JUMLAH KREDIT 60,000     60,000              60,000              60,000              -                       -                       

Jumlah Angsuran -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Jumlah bunga -                       9,600                9,600                9,600                -                       -                        

LABA RUGI PT. Sumber Wahana

perusahaan dagang penyalur beras (Rp 000)

URAIAN 2,004             2,004             2,005             2,006             -                     -                     

Penjualan (net) 232,133               237,500               256,500               262,780               -                          -                          

Biaya Produksi 199,100               218,310               226,350               234,530               -                          -                          

Penyusutan 3,420                   3,420                   3,420                   3,420                   -                          -                          

Biaya admin/umum/pemsrn 2,250                   2,280                   2,300                   2,310                   -                          -                          

Biaya Pokok Penjualan 204,770               224,010               232,070               240,260               -                          -                          

Laba/rugi operasi 27,363                 13,490                 24,430                 22,520                 -                          -                          

Bunga -                          9,600                   9,600                   9,600                   -                          -                          

Laba sblm pajak 27,363                 3,890                   14,830                 12,920                 -                          -                          

Pajak 30% 7,407                   1,167                   4,449                   3,876                   -                          -                          

Laba Bersih 19,956                 2,723                   10,381                 9,044                   -                          -                          

Laba Op./Penjualan (%) 11.8                     5.7                       9.5                       8.6                       -                         -                         

Laba bersih/Penjualan (%) 8.6                       1.1                       4.0                       3.4                       -                         -                         rata-rata

ROA (%) 14.0                     5.5                       9.6                       8.5                       -                         -                         7.9              

ROE (%) 11.7                     1.6                       5.6                       4.7                       -                         -                         4.0               

PERHTUNGAN 

MODAL KERJA PT. Sumber Wahana perusahaan dagang penyalur beras (Rp 000)

tied up 2,004
              2004 2005 2006 -

                     
-

                     
(bulan) 

Kas /bank 2.6
           

6,498
                

9,052 
                 9,772

                
10,554

              
-

                       
-

                        
Piutang 0.8

           
15,768 

               15,833
              

17,100 
               17,519

              
-

                       
-

                       
Persediaan 37,868 

               33,409
           

34,278 
               35,118

              
-

                       
-

                         
Bahan baku 2.2

           
33,409

                 
34,278 

                  35,118
                 

-
           

-
                          

Bhn dlm proses -
            

-
                       

-
                          

-
                          

-
                           -

                          
-

    
Produk (Brg jadi) -

            
-

                       
-

                          
-

                          
-

                           -
                          

-
                          

Lain-lain 1,230
                

-
                         

-
                          -

                         
-

                          -
                           

Modal kerja bruto 61,364 
               58,295

              
61,150 

               63,190
              

-
                       

-
                       

Tamb Cur.Asset (3,069) 
                  

2,855 
                    2,041 

                   
-

              
-

                          

Hutang dagang 0.2
           

3,620
                

3,037 
                 3,116

                
3,193 

                 -
                       

-
                       

Htg lain-2 12,543 
               - 

                       
- 

                        - 
                        -

                       
-

                       
Total Cur. Liabilities 16,163 

               3,037 
              3,116

                
3,193 

                 -
                       

-
                       

Tamb Cur.Liabilities (13,126) 
                 79

                        
76

                        
-

                
-

                          
Modal Kerja Netto 55,257

              
58,033 

               59,998
              

-
                       

-
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CASH FLOW PT. Sumber Wahana

perusahaan dagang penyalur beras (Rp 000)

URAIAN 2,004             2,004             2,005             2,006             -                     -                     

Sumber Dana

Laba operasi -                          13,490                 24,430                 22,520                 -                          -                          

Penyusutan -                          3,420                   3,420                   3,420                   -                          -                          

Equity 171        170,931               -                          -                          -                          -                          -                          

Current Liabilities 20          19,643                 (13,126)                79                        76                        -                          -                          

Kredit Bank (Jk Panjang) 5            4,950                   60,000                 -                          -                          -                          -                          

196        195,524               63,784                 27,929                 26,016                 -                          -                          

Penggunaan Dana

Investasi 134        134,160               -                          -                          -                          -                          -                          

Cur. Asset 55          54,866                 (3,069)                  2,855                   2,041                   -                          -                          

Angsuran pokok -             -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Bunga -             -                          9,600                   9,600                   9,600                   -                          -                          Debt Service Coverage (DSC) = Sumber Dana/Kewajiban pada Bank

Pajak -             -                          1,167                   4,449                   3,876                   -                          -                          

Deviden Sumber Dana = (Laba Operasi + Penyusutan + Tamb. Htg. Dagang + Tamb Htg.Jk.Panjang) -

189        189,026               7,698                   16,904                 15,517                 -                          -                            (Tamb Investasi + Tamb.M.Kerja)

Surplus/deficit 6            6,498                   56,087                 11,025                 10,500                 -                          -                          Kwajiban Bank = Angsuran Pokok + Bunga

Kas awal -             -                          6,498                   62,585                 73,610                 -                          -                          

Kas akhir 6,498                   62,585                 73,610                 84,110                 -                          -                          rata-rata

DSC (%) min. 130% #DIV/0! #DIV/0! -                         -                         -                         -                         -                         -                 

NERACA PT. Sumber Wahana

perusahaan dagang penyalur beras (Rp 000)

URAIAN 2,004             2,004             2,005             2,006             -                     -                     

ASSET

Aktiva Lancar

Akumulasi kas -             6,498                   62,585                 73,610                 84,110                 -                          -                          

Aktiva Lancar 55          54,866                 51,797                 54,652                 56,692                 -                          -                          

Jumlah  Akt Lancar 55          61,364                 114,381               128,261               140,802               -                          -                          

Aktiva Tetap

Aktiva Tetap & Lain-2 6,974     141,000               141,000               141,000               141,000               -                          -                          

Penyusutan/amort (6,840.0) (6,840)                  (10,260)                (13,680)                (17,100)                -                          -                          

Jml Net Asset 134        134,160               130,740               127,320               123,900               -                          -                          

JUMLAH ASSET 189        195,524               245,121               255,581               264,702               -                          -                          

LIABILITIES

Hutang

Htg dagang & lain-2 20          19,643                 6,517                   6,596                   6,673                   -                          -                          

Htg pemegang saham -             4,950                   4,950                   4,950                   4,950                   -                          -                          

Hutang Bank 5            -                          60,000                 60,000                 60,000                 -                          -                          

Jumlah Hutang 25          24,593                 71,467                 71,546                 71,623                 -                          -                          

Equity

Modal 75          75,000                 75,000                 75,000                 75,000                 -                          -                          

Laba s/d thn lalu 67.2       67,178                 95,931                 98,654                 109,035               -                          -                          

Laba berjalan 28.8       28,753                 2,723                   10,381                 9,044                   -                          -                          

Jml Equity 171        170,931               173,654               184,035               193,079               -                          -                          

JUMLAH LIABILITIES 196        195,524               245,121               255,581               264,702               -                          -                          

Beda (6)              -                          -                          -                          -                          -                          -                          

rata-rata

DER (%)- max 200% 14.4       14.4                     41.2                     38.9                     37.1                     -                         -                         39.04             

INVT T.O (bulan) 2.2                       2.2                       2.2                       2.2                       -                         -                         2.20               

REC T.O (bulan) 0.8                       0.8                       0.8                       0.8                       -                         -                         0.80               

1                               1                               1                               -                                -                                3           

DER (Debt Equity Ratio) = Perbandingan Hutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) dengan Modal & Laba (Equity)

Inventori Turn Over = Perbandingan antara persediaan (bahan, brg setengah jadi & produk) terhadap 

biaya produksi dikalikan 12 (bulan) dari laporan keuangan tahunan

Receivable Turn Over = Perbandingan antara piutang terhadap hasil penjualan 12 (bulan) dari laporan 

keuangan tahunan.  
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 I. DATA  DEBITUR 
II. INFORMASI DIPEROLEH 
III. KINERJA LAPORAN KEUANGAN 

1 Nama Perusahaan : PT. Sumber Wahana Jns.Usaha : Perusahaan Dagang Penyalur Beras IV. ASPEK HUKUM & AGUNAN 
2 Alamat kantor : Jl. Amad Yani 34, Tangerang

 
Tilp/email  : 789.6543

 
V. ASPEK MANAJEMEN

Alamat usaha : Jl. Amad Yani 34, Tangerang Tilp/email  : 789.6543

 
VI. ASPEK PEMASARAN

VII. ASPEK USAHA/OPERATIONAL 
3 Perijinan VIII. ASPEK KEUANGAN 
- SIUP : SK/0067511 Akte Pershn: SAH/0984 IX. REKOMENDASI

- Ijin Lokasi : IMB/86811 Pengeshn  PT: SK/9769/PP 
- TDP : OTM/1707198711 NPWP : 45.001.2002 
- HO : HO/GO0987

- TDR : LKJI/98/0967/588

4 Pengurus 
- Diruktur Utama : Wiranto - Komut : Subrata 
- Direktur : Laudya - Komisaris: Rina

- Direktur : Gunawan - Komisaris: Dedi 

5 Permodalan :

- Modal dasar : 100,000
  - Modal stor : 75,000 
    - Modal dlm portepel: 20,000 
    

CRR Score

1 BANK INDONESIA -
            

5

2 LAIN-LAIN 

NERACA PT. Sumber Wahana (dalam Rp 000)

ASSET 2003 2004 PASSIVA 2003 2004 
Current Asset Current Liabilities 
- Kas/bank 5,450 

           

6,498 
           

- Hutang dagang 3,345 
                   

3,620 
        - Piutang 8,750 

           

15,768

         

- Hutang Jk,pendek 10,440

                 

12,543 
       - Persediaan 9,768 

           

37,868

         

- Hutang lain - 
                          

3,480 
        - Lain-lain 565

   

1,230 
           Jumlah CA 24,533

         

61,364

         

Jml Htg Jk Pend 13,785

                 

19,643 
       

Fixed Asset Hutang Jk.Panjang

- Tanah 40,000

         

40,000

         

- Pmg Saham 6,150 
                   

4,950 
        - Bangunan 70,000

         

70,000

         

- Htg Bank - 
                          

-

                - Peralatan lain -

                  

-

                  

Jml Htg Jk Panj 6,150 
                   

4,950 
        - Kendaraan -

                  

-

                  

Jml Hutang 19,935

                 

24,593 
       - Alat kantor -

                  

-

                  - Intangble asset 31,000

         

31,000

         Jumlah FA 141,000

       

141,000

       

Modal/Equity

Depreciation/Amortz (3,420)

         

(6,840)

         

- Modal stor 75,000

                 

75,000 
       Jmlh FA (nett) 137,580

   

134,160

       

- Laba ditahan 36,479

                 

67,178 
       - Laba berjalan 30,699

                 

28,753 
       Jumlah Equity 142,178

               

170,931

     

TOTAL ASSET 162,113
     195,524

    
TOTAL PASSIVA 162,113

            
195,524
  - 

                          

-

                

Bank XYZ

Bank XYZ cabang Tangerang

LAPORAN PEMBAHASAN KREDIT INVESTASI & MODAL KERJA  

I. DATA  DEBITUR 

III. KINERJA LAPORAN KEUANGAN

II. INFORMASI DIPEROLEH

Sesuai surat BI no 23/DPNP/2005 mengenai perusahaan dan pengurusnya diperoleh informasi bahwa persh 

PT. Sumber Wahana

Sementaramengenaipengurusnya,satuorangdiantaranyabernama RusdiKamal pernahmenjadipengurus
di PT Kolaborasi yang memperoelh kredit dari bank swasta gol koll 1 dengan agunan pabriknya.
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LABA/RUGI

2003 2004

Pendapatan 253,200       244,350       

Biaya

- Bahan 185,430       178,120       

- Operational 15,400         16,900         

- Biaya admin 2,200           2,250           

Jumlah 203,030       197,270       

Laba usaha 38,150         36,160         

Bunga -                  -                  

Lb sblm pjk 38,150         36,160         

Pajak 7,451           7,407           

Laba bersih 30,699         28,753         

Analisa Lapkeu/ratio : 2003 2004 Stand Pendapat

DER (%) 14.0 14.4 max 200%

CR (%) 178.0 312.4 >100%

KAS/BANK (bulan) 2.2 2.6 Justified (competitor,dll)

INVENT T.O (bulan) 0.5 2.2 Justified (competitor,dll)

REC. T.O.(bulan) 0.4 0.8 Justified (competitor,dll)

PROFIT RATIO (%) 15.1 14.8 Justified (competitor,dll)

ROA (%) 23.5 18.5 >SBI

CRR Score

1 Kinerja -            10

a Aspek hukum (legitimasi usaha, perijinan, dsb) -              

b Agunan yang disanggupi (bukti kepemilikan, nilai & pengikatan) -              

Jenis Nilai (Rp 000)Saf.Margin (%)Nilai Nett Bukti kepemilikan/pengikatan

1 -              -              -             

2 -              25           -             

3 -              30           -             

4 -              30           -             

5 -              5             -             

6 ……………….. -             

7 ………………….. -             

-             

c Konsep hubungan total pemiliknya

2 Kesimpulan

CRR Score

1 Kinerja -              25

a Pemilik/pengurus

b Tenaga kunci/managers -            

c Tenaga kerja -            

d Struktur Organisasi -            

2 Kesimpulan

V. ASPEK MANAJEMEN

IV. ASPEK HUKUM & AGUNAN

 Usaha ini cukup sehat 

 ty3 

                                                                                                  - 

                                                                                                  - 

 Usaha ini ckp likwid 

                                                                                                  - 

Deposito, saham, dsb)

                                                                                                  - 

Tanah

Bangunan

Mesin & peralatan

Kendaraan
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CRR Score

1 Kinerja -              25

a.Produk/jasa dan harga

b.Penjualan masa lalu

200. 200. 200. 200. 200

Volume

Nilai (Rp)

c. Persaingan -            

d.Cara & strategi penjualan -            

e Proyeksi penjualan & market share -            

200. 200. 200. 200. 200

Demand

Penjualan (volume)

Market share (%)

2 Kesimpulan

CRR Score

-              15

1 Kinerja

a Lokasi -              

b Proses produksi (rendemen, material  & balance of material)

c Kwalitas -              

d Kapasitas yang tercapai thd terpasang -              

e Maintenance cost /down time mesin -              

2 Kesimpulan

CRR Score

-          20

1 Asumsi

2 Hasil ratio

Avrg Standard Bobot (%) Score CRR

- ROA (%) 7.9          9 15 -            -          

- ROE (%) 4.0          9 15 -            -          

- DER (%) 39.0        200 30 100.2      30.07       

- DSC (%) 130 40 -            -          

(Proyeksi keuangan terlampir) 100.0     30.07       

VII. ASPEK USAHA/OPERATIONAL

VI. ASPEK PEMASARAN

VIII. ASPEK KEUANGAN
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Keterangan : 

Dengan melihat gambaran laporan tentang masing-masing faktor, antara 

lain faktor hukum dengan skor 10, faktor manajemen 25, faktor pemasaran 25, 

faktor operasional 15 dan faktor keuangan 20, maka analisis sistem kredit 

menyimpulkan bahwa permohonan kredit ditolak, karena tidak sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. Seluruh perhitungan tersebut sudah dilakukan 

otomatis oleh sistem aplikasi kredit, sehingga memperkecil kesalahan dalam 

analisis data debitur. 

100

1 Nama perusahaan : PT. Sumber Wahana

2 Jenis usaha : Perusahaan Dagang Penyalur Beras 
3 Alamat : Jl. Ahmad Yani 34, Tangerang

4 Kredit yang diusulkan : (Rp 000) Sifat Kredit 
Investasi : Pilih 
Modal kerja : Pilih 

5 Bunga/thn (%) :

KI : 0% 
KMK : 16%

6 Masa Angsuran

Investasi : - 
              

pilih

Modal kerja : - 
              

pilih

7 Jumlah angs/bln (Rp) :

8 Dengan persyaratan :

a

b

c

d

9 RISK RATING Bobot (%) Score CRR 
a Informasi bank 5 - 

            
- 

           
b Hukum & agunan 12 - 

            
- 

           
c Manajemen 35 - 

            
- 

           
d Pemasaran 20 - 

            
- 

           
e Operational 13 - 

         
- 

           
f Keuangan 15 30.1

         
4.5 

         
100 4.5 

         
Ditolak

Jakarta, 8-Apr-01

Menyetujui, 

Rahmawan Yosrizal

Ka Cabang

Demikian untuk selanjutnya mohon keputusan

(lihat lampiran)

IX. REKOMENDASI

Dari hasil analisa berbagai aspek diatas dengan ini kami mengusulkan untuk menyetujui permohonan 

/perpanjangan kredit modal kerja usaha atas nama :

-
                                  

Analis Kredit

Pengusul 

-
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 Dengan adanya aplikasi kredit di atas, maka aplikasi tersebut sangat 

membantu bagi para analis kredit maupun tim kredit dalam ketepatan pemberian 

kredit baik untuk kredit mikro, kredit modal kerja dan kredit investasi. Disamping 

itu, akurasi data dan informasi serta kecepatan dalam pembahasan akan sangat 

terbantu dan dapat meningkatkan daya saing dengan bank-bank lain. 

 Berikut ini adalah gambaran hasil perbandingan antara analisis data 

sebelum menggunakan aplikasi kredit dengan sesudah adanya penerapan aplikasi 

kredit khususnya untuk analisis data debitur, adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 Perbandingan Analisis Data Sebelum Menggunakan Aplikasi Kredit 

dengan Sesudah Menggunakan Aplikasi Kredit  

No. Keterangan 

Sebelum Ada 

Aplikasi   

Kredit 

Sesudah Ada 

Aplikasi  

1 
Lama Penyelesaian Pembahasan 

Kredit 
± 8 hari 2-4 hari 

2 Kemudahan Penyelesaian Kredit Cukup sulit Mudah 

3 Penerapan Manajemen Risiko Kurang Sudah Ada 

4 
Kapasitas Penyelesaian Berkas 

Analisis per bulan 

< 30 Berkas per 

bulan 

50 – 80 

Berkas per 

bulan 

5 
Tingkat  Ketepatan  Pembahasan 

Kredit 
± 50 % >80% 

6 Tingkat Pengamanan Data Kurang Baik 

 
Sumber : PT. Bank XYZ 
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 Selanjutnya berikut ini adalah gambaran persyaratan pemberian kredit 

menurut teori dengan yang telah ada di Bank XYZ, sbb: 

 

Tabel 4.3 Pemberian Kredit Menurut Teori dan Penerapan di Bank XYZ 

NO  Keterangan Teori 
PT. Bank 

XYZ 

1 Peraturan terkait Kredit Ada Ada 

1 Penerapan Aplikasi Kredit Ada Ada 

2 Risiko Pemberian Kredit  Ada Ada 

3 Pemberian bobot risiko kredit Ada Ada 

4 Adanya Tim terkait Kredit Ada Ada 

5 Pencapaian target kredit Ada Ada 

 
Sumber : PT. Bank XYZ 

 

4.2.7 Perhitungan Tingkat Efektivitas Percepatan Proses Pengajuan Kredit 

Dalam melakukan perhitungan tingkat efektivitas di bawah ini, data yang 

digunakan merupakan data nasabah dalam pengajuan kredit sepanjang tahun 

2008. Dalam perhitungan ini, sistem dapat meningkatkan tingkat efektivitas  

dalam percepatan proses pengajuan kredit yang rata-rata dapat diselesaikan dalam 

kurun waktu kurang dari satu minggu. 

Berikut adalah tabel analisis perhitungan percepatan proses pengajuan 

kredit selama tahun 2008. 
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Tabel 4.4 Perhitungan Tingkat Efektivitas Percepatan Proses Pengajuan Kredit 

Bulan Lama Proses 

Total 

Hari Rata-Rata 

  Persetujuan   

Persetujuan 

Kredit/hari 

Januari 82 310 3.78 

Februari 63 231 3.67 

Maret 70 252 3.6 

April 77 300 3.9 

Mei 79 299 3.78 

Juni 64 238 3.71 

Juli 83 498 6 

Agustus 77 401 5.2 

September 84 441 5.25 

Oktober 78 375 4.8 

November 62 287 4.62 

Desember 67 266 3.97 

 

.  
Gambar 4.4 Chart Hasil Rata-rata Percepatan Proses Pengajuan Kredit PT. Bank XYZ 

Selama Tahun 2008 
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Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata pengajuan kredit 

dapat disetujui selama 3 sampai 4 hari.   

 

4.2.8 Dokumentasi dan Administrasi Kupedes.  

1. Dokumentasi Kupedes 

Dokumentasi Kupedes menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

berkas Kupedes dan merupakan salah satu aspek penting yang dapat 

menjamin pengembalian Kupedes. Oleh karena itu dokumentasi Kupedes 

wajib dilaksanakan dengan baik, tertib dan lengkap. 

1. Perolehan Dokumen Kupedes 

a. Dokumen Kupedes diperoleh selama proses Kupedes berlangsung 

dimulai dari prakarsa atau permohonan Kupedes sampai dengan 

pelunasan Kupedes. Dokumen Kupedes tersebut harus mencakup 

atau merekam semua tahapan pemberian Kupedes dan dokumen 

yang dipersyaratkan oleh pejabat pemutus untuk keamanan dalam 

pemberian Kupedes. 

b. Berdasarkan sumbernya ada dua macam dokumen Kupedes, yaitu 

dokumen intern dan dokumen ekstern. Dokumen intern adalah 

dokumen yang berasal atau disediakan secara intern oleh Bank 

XYZ. Dokumen ekstern adalah dokumen-dokumen yang berasal 

atau diperoleh dari pihak luar atau pihak debitur atau calon debitur 

maupun oleh pihak ketiga lainnya dalam kaitannya dengan 

perkreditan Bank XYZ. 
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2. Jenis Dokumen Kupedes  

a. Jenis-jenis dokumen yang diperlukan sekurang-kurangnya harus 

ada : 

1.  Dokumen yang berkaitan prakarsa Kupedes yang meliputi 

permohonan pinjam, identitas atau legalitas debitur dan 

usahanya. 

2.  Dokumen yang berkaitan dengan analisis dan evaluasi, 

negosiasi, rekomendasi, persetujuan Kupedes. 

3.  Dokumen yang berkaitan dengan perjanjian dan pencairan 

Kupedes. 

4.  Dokumen yang berkaitan dengan jaminan dan pengikatannya. 

5.  Dokumen yang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan dan 

penyelamatan atau penyelesaian Kupedes. 

b. Untuk keamanan dan kepentingan Bank XYZ dari segi yuridis, 

Satuan Kerja Perkreditan Bisnis Mikro harus memperhatikan 

dokumen Kupedes. 

Berdasarkan kepentingannya, dokumen Kupedes dibedakan 

menjadi dokumen primer (pokok) dan dokumen sekunder 

(pendukung).  

a. Dokumen Primer (Pokok) 

Yaitu dokumen-dokumen yang minimal harus ada dan harus 

dikuasai oleh Bank XYZ untuk dapat membuktikan secara 

yuridis kepemilikan asset debitur dan atau dokumen yang 
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menunjukkan hak penguasaan atau penggunaan dari suatu objek 

kebendaan serta dokumen lainnya yang dianggap primer 

menurut Bank XYZ yang digunakan untuk keamanan dan 

kepentingan Bank XYZ. 

b. Dokumen Sekunder ( Pendukung) 

Adalah semua dokumen yang berkaitan dengan Kupedes 

diluar dokumen primer, yang sifatnya hanya sebagai dokumen 

pendukung terhadap kepentingan dan keamanan Bank XYZ. 

3. Kriteria Pemberkasan Dokumen Kupedes 

Berkas Kupedes adalah kumpulan dari dokumen Kupedes yang 

memuat informasi terjadinya hubungan dengan debitur, status 

hubungan maupun perubahannya. Berkas Kupedes tersebut harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Lengkap                                                                                                                             

Artinya memuat semua dokumen Kupedes yang diperlukan 

yang berkaitan dengan debitur dan usahanya, sehingga dapat 

memberikan gambaran usaha debitur dan jenis Kupedes yang 

digunakan. 

Kelengkapan dokumen Kupedes tersebut dapat berbeda satu 

dengan lainnya, tergantung pada jenis Kupedes dan kompleksitas 

yang terkandung pada jenis Kupedes yang diberikan. 
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b. Sistematis 

Artinya tersusun sedemikian rupa sehingga mudah diambil 

kembali apabila diperlukan. 

c. Effisien 

Artinya susunan berkas terdiri dari dokumen-dokumen yang 

benar-benar diperlukan saja. 

d. Informatif 

Artinya dokumen-dokumen dapat memberikan informasi yang 

tepat dan up to date. 

e.  Aman 

Artinya dokumen-dokumen tersebut disimpan secara tertib, di 

tempat yang aman dalam almari terkunci sehingga terhindar dari 

bahaya kebakaran, pencurian dan risiko-risiko 

kehilangan/kerusakan lainnya. 

4. Isi Berkas Dokumen Kupedes 

Berkas Kupedes dipergunakan sebagai bukti asset di Bank XYZ. 

Berkas ini dikuasai oleh Bank XYZ dan harus dijaga keutuhan dan 

kelengkapannya. 

5. Pemeliharakerjaan Berkas Kupedes  

Untuk keseragaman dalam pemeliharaan dokumen Kupedes, maka 

penyimpanan, pengamanan dan penggunaan dokumen Kupedes diatur 

sebagai berikut : 
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a. Dokumen primer maupun dokumen sekunder dipeliharakerjakan 

dalam 1 (satu) berkas oleh Deskman. 

b. Sebelum berkas Kupedes disimpan, Deskman menyerahkan berkas 

Kupedes yang telah dicairkan tersebut kepada Kaunit untuk 

diverifikasi  kelengkapannya pada hari itu juga. Setelah diverifikasi 

Kaunit harus  membubuhkan paraf pada stopmap berkas tersebut 

sebagai bukti bahwa keadaan  berkas  telah lengkap dan benar. 

Selanjutnya disimpan oleh Deskman. 

c. Semua berkas Kupedes harus disimpan secara tertib di tempat yang 

aman (kluis atau dalam lemari terkunci), dan disusun secara urut 

berdasarkan Nomor  Induk Nasabah bagi Bank XYZ yang belum 

BRINETS, sedangkan untuk Bank XYZ yang telah BRINETS 

berkas Kupedes disusun secara urut menurut CIF (Customer 

Information File). 

d.  Untuk berkas Kupedes yang sudah lunas dan tidak mengajukan 

lagi, agar disusun urut menurut Nomor Induk Nasabah secara 

tersendiri, dipisahkan  dari  berkas yang masih aktif. 

e. Berkas Kupedes disimpan adalah untuk masa 3 (tiga) kali pinjaman 

yang terakhir (bagi debitur yang sudah pernah pinjam tiga kali),  

sedangkan atas berkas yang selebihnya tidak diperlukan lagi, harus 

dikeluarkan dari berkas dan dimusnahkan setelah sebelumnya 

dibuatkan berita acara pemusnahan yang telah disetujui Pinca. 
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f.  Begitu pula halnya dengan penyimpanan kartu atau print out 

kegiatan rekening yang telah lunas, supaya disimpan menjadi satu 

dalam berkas debitur yang bersangkutan. Kartu atau print out 

kegiatan rekening Kupedes yang disimpan dalam berkas yang 

bersangkutan hanya 3 (tiga) pinjaman terakhir, sedangkan print out 

rekening Kupedes sebelumnya disimpan sebagai arsip tersendiri 

dan disusun  menurut Nomor Induk Nasabah.   

g.  Berkas Kupedes yang dipinjam untuk keperluan  sementara, hanya 

dapat dikeluarkan setelah dicatat pada register pengawasan 

keluar/masuk berkas Kupedes oleh Deskman dan ditandatangani 

oleh Kaunit sebagai bukti persetujuan tertulis. 

h.  Kaunit yang memberikan ijin tersebut, bertanggung jawab penuh 

atas pengembalian berkas Kupedes yang dipinjamkannya itu sesuai 

batas waktu yang ditetapkan. 

6.  Putusan Penundaan Dokumen (PPnD) 

Pada prinsipnya Kupedes hanya dapat dicairkan apabila dokumen 

yang dipersyaratkan telah lengkap atau memenuhi persyaratan 

berdasarkan putusan. Namun, dengan memperhatikan karakteristik 

kredit mikro dalam skala Kupedes serta tingkat keamanan kredit dan 

kecepatan pelayanan, maka penundaan kelengkapan persyaratan 

dokumen Kupedes diatur sbb : 
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a.  Dokumen yang tidak dapat ditunda : 

1.  Surat Pengakuan Hutang (SPH) Kupedes.  

2. Perjanjian pengikatan agunan, antara lain : fiducia, gadai dan 

sebagainya.  

3.  Dokumen kewenangan bertindak, misalnya surat persetujuan 

bermeterai cukup dari suami atau istri debitur dalam hal suami 

atau isteri debitur tsb tidak dapat ikut menandatangani Surat 

Pengakuan Hutang (SPH). 

b. Penundaan dokumen harus memperhatikan hal-hal sbb : 

1.  Jangka waktu penundaan dokumen maksimal selama 2 (dua) 

bulan dan dalam keadaan memaksa dapat diperpanjang 

maksimal selama 1 (satu) bulan. 

 Apabila setelah jangka waktu Putusan Penundaan Dokumen 

(PPnD) yang ditetapkan tersebut diatas berakhir ternyata debitur 

tidak dapat memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, maka 

kepada debitur tersebut harus diberikan Surat Peringatan secara 

tertulis. 

2.  Penundaan dokumen harus dicatat secara tertib oleh Deskman 

pada register Putusan Penundaan Dokumen (PPnD), dan 

terhadap barkas yang bersangkutan harus disimpan secara 

tersendiri dan terpisah. 

3.  Penundaan dokumen dan perpanjangannya harus mendapat 

putusan/persetujuan dari Pemutus dengan mempertimbangkan 
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kepastian pemenuhan dokumen sesuai jangka waktu yang telah 

ditetapkan. 

4.  Putusan/persetujuan penundaan dokumen oleh Pemutus 

dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir 

Putusan Penundaan Dokumen (PPnD). 

5.  Pemenuhan dokumen yang ditunda menjadi tanggungjawab 

pejabat pemutus.  

7. Pengecekan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Kupedes 

a. Sebelum  pencairan Kupedes 

1.  Pada tahap prakarsa sampai dengan putusan Kupedes 

Pada tahap ini penanggungjawab pengecekan kelengkapan 

dokumen yang berhubungan dengan jumlah dan jenis dokumen 

yang dipersyaratkan untuk semua tingkat putusan adalah 

Deskman. 

Dalam hal Kupedes putusan Kanca, maka Petugas 

Administrasi Unit (PAU) ikut bertanggungjawab terhadap 

kelengkapan berkas Kupedes, sebagaimana tercatat dalam buku 

ekspedisi dari Bank XYZ. 

Untuk memantau efektivitas pengajuan Surat Keterangan 

Permohonan Kupedes (SKPP) putusan Kanca harus dibuat 

register putusan Kupedes di Kanca, yang ditatausahakan oleh 

Petugas Administrasi Unit (PAU). 
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Pejabat kredit lini yang terlibat dalam pemberian Kupedes 

bertanggungjawab atas kelengkapan dan keabsahan dokumen. 

2.  Pada tahap setelah putusan Kupedes (persiapan pencairan) 

Penanggung jawab pengecekan kelengkapan dokumen 

untuk seluruh tingkatan putusan Kupedes di Bank XYZ adalah 

Deskman dan Kaunit. 

Dalam hal Kupedes putusan Kanca, maka Petugas 

Adminstrasi Unit (PAU), berkewajiban melakukan pengecekan 

atas kelengkapan dokumen Kupedes yang akan dikirim kembali 

ke Bank XYZ dengan cara mencocokkan dengan buku ekspedisi 

Bank XYZ. 

b. Setelah pencairan Kupedes. 

Petugas yang bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen 

Kupedes adalah Deskman dan Kaunit, pelaksanaannya diatur sbb : 

1.  Minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, Deskman bersama 

Kaunit wajib untuk melakukan review secara menyeluruh atas 

kelengkapan berkas Kupedes untuk memastikan bahwa seluruh 

dokumen Kupedes memenuhi kriteria berkas Kupedes yang baik 

(lengkap, sistematis, efisien, informatif dan aman).  

2. Apabila terjadi mutasi Deskman atau Kaunit maka Deskman atau 

Kaunit yang dimutasi bersama sama dengan Deskman atau 

Kaunit pengganti harus segera melakukan pemeriksaan ulang 

kelengkapan dan keabsahan dokumen pada kesempatan pertama 

Percepatan Analisis Pemberian Kredit Mikro..., Andrie Kurniawan, Ak.-Ibs, 2009



160 

 

  

secara sampling sebanyak 10 % dari jumlah berkas seperti butir 

1 (satu) di atas, atau maksimal 15 berkas. 

3.  Setiap pemeriksaan agar dibuatkan Berita Acara pemeriksaan 

ulang dokumen yang ditandatangani oleh petugas yang 

melakukan pemeriksaan atas dokumen tersebut, yang 

didalamnya antara lain mencakup/memuat keterangan tentang: 

jumlah berkas yang diperiksa, kelengkapan/kekurangan 

dokumen, sebab-sebab kekurangan dan hal yang dianggap perlu 

untuk dimuat. 

4.  Hasil pemeriksaan ulang dokumen tersebut agar dijadikan 

sasaran Pengawasan Melekat (waskat) UBM/Penilik yang 

bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan intern. 

c. Pada saat terjadi kolektibilitas Kupedes yang memburuk. 

Apabila kolektibiltas Kupedes menunjukkan gejala yang 

semakin memburuk, maka Kaunit bersama-sama Mantri dan 

Deskman agar melakukan review atas berkas Kupedes yang 

bersangkutan., sehingga dapat melakukan langkah-langkah 

pengamanan dokumen yang diperlukan untuk memperkuat posisi 

Bank XYZ. Kegiatan tersebut antara lain memperpanjang ijin-ijin 

usaha yang telah jatuh tempo, memasang APHT bagi agunan yang 

belum dipasang APHT dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan 

dalam putusan Kupedes. 
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2.  Administrasi Kupedes  

Tujuan administrasi Kupedes adalah untuk mendukung langkah-

langkah pembinaan atau penilaian atas perkembangan Kupedes atau usaha 

debitur dan pengawasan Kupedes sehingga kepentingan Bank XYZ dapat 

terpenuhi. 

1. Penatausahaan Kupedes 

a.  Seluruh Kupedes yang diberikan oleh Bank XYZ harus 

ditatausahakan secara benar, lengkap dan akurat dan dicatat pada 

register-register yang berkaitan dengan pemberian Kupedes. 

b.  Penatausahaan Kupedes merupakan alat penting untuk memantau 

Kupedes sejak dari permohonan atau prakarsa Kupedes sampai 

dengan pelunasan Kupedes. 

c.  Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penatausahaan Kupedes 

meliputi : 

1.  Setiap terjadi pencairan, pembayaran angsuran atau pelunasan 

Kupedes harus dibukukan secara benar, lengkap dan akurat.  

2.  Apabila sampai dengan akhir bulan angsuran debitur masih 

belum juga menyelesaikan kewajiban angsuran atau pelunasan 

pinjamannya, maka akan menjadi tunggakan dan kolektibilitas 

kreditnya memburuk. 

3.  Pengadministrasian  harus dilaksanakan secara tertib, benar, 

lengkap dan akurat pada setiap tahapan proses Kupedes, sejak 

tahap permohonan, prakarsa hingga Kupedes lunas. 
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4.  Laporan yang berkaitan dengan Kupedes harus disusun dan 

disampaikan sesuai dengan kebutuhan, baik untuk kepentingan 

intern maupun ekstern. 

5.  Semua dokumen Kupedes harus disimpan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

d. Khusus untuk penatausahaan berkas Kupedes yang telah 

dihapusbukukan/Daftar Hitam, harus dipisahkan dari berkas 

Kupedes intrakomtabel dan disimpan dalam tempat yang aman 

(kluis atau lemari terkunci) sesuai urutan dalam register 

ekstrakomtabel (Register DH) serta sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab Kaunit. Berkas Kupedes yang telah dihapusbukukan tersebut 

harus lengkap, baik dokumen primer maupun dokumen sekunder. 

e. Kaunit harus melakukan pemisahan antara berkas yang 

mengandung kasus penyimpangan dengan berkas non kasus. 

2. Tatacara Pengadministrasian Kupedes 

a. Pejabat/petugas yang bertanggungjawab  

 Petugas yang bertanggung jawab atas pengadministrasian berkas 

Kupedes adalah Kaunit dan Deskman. Selain itu Deskman 

bertanggung jawab atas ketertiban dan pemeliharaan dokumen, 

serta pembuatan laporan-laporan yang ada kaitannya dengan 

pemberian dan perkembangan Kupedes.  

b. Dalam melaksanakan penatausahaan atau pengadministrasian 

dokumen Kupedes harus memastikan hal-hal sebagai berikut :   
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1. Berkas Kupedes harus tetap terpelihara kelengkapannya, telah 

diperiksa keabsahannya, isi berkas telah disusun tertib sesuai 

ketentuan, tersimpan di tempat yang aman (kluis atau lemari 

terkunci).  

2.  Pencatatan pada register telah dilakukan secara tertib dan akurat, 

serta register tersimpan di tempat  yang aman. 

3.  Laporan-laporan yang berkaitan dengan Kupedes telah diperiksa 

kebenaran datanya, diselesaikan dan disampaikan kepada pihak 

yang memerlukan dengan tepat waktu. 

4.  Dokumen-dokumen lainnya yang dianggap perlu dan berkaitan 

dengan pemberian Kupedes telah ditatausahakan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan. 

3.  Manajemen Pelaporan Kupedes 

Pelaporan Kupedes dalam bentuk penyediaan data yang akurat, 

tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan akan sangat bermanfaat bagi 

pihak manajemen lini untuk mengetahui kondisi keragaan di unit 

kerjanya, sedangkan bagi Kantor Pusat, laporan yang akurat dan tepat 

waktu akan sangat membantu pihak manajemen dalam pembuatan 

kebijakan dan pengambilan keputusan.  

Secara garis besar, laporan yang berkaitan dengan Kupedes yang 

harus dibuat Bank XYZ bertujuan untuk memenuhi tiga macam 

keperluan, yaitu : 
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a. Untuk keperluan keuangan/akuntansi, misalnya neraca dan laba 

rugi Bank XYZ dan gabungan Bank XYZ  se Kanca. 

b. Untuk keperluan manajemen, misalnya LPU, keragaan dan analisis, 

Laporan bulanan Bank XYZ 

c. Untuk keperluan statistik/pengolahan data, misalnya Neraca. 

 

4.2.9 Persetujuan Perjanjian dan Pencairan Kupedes. 

Dalam tahap pencairan Kupedes, langkah-langkah yang harus diperhatikan 

adalah sebagai berikut : 

1. Persiapan Pencairan 

Setelah Surat Keterangan Permohonan Kupedes (SKPP) diputus, 

Deskman mencatatnya dan segera melaksanakan persiapan pencairan 

sebagai berikut : 

a. Memberitahukan kepada calon debitur bahwa permohonan 

Kupedesnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian 

tanggal pencairannya. 

b. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH). 

c. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengikatan agunan. 

d. Mempersiapkan dan menyelesaikan surat-surat pengikatan agunan 

sesuai putusan kredit. 

e. Mengisi kuitansi pencairan Kupedes yang dibuat rangkap tiga, 

dengan ketentuan : 
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1. Lembar pertama bermeterai untuk bukti kas. 

2. Lembar kedua untuk debitur. 

3.  Lembar ketiga untuk berkas Kupedes. 

Adapun data-data yang diisikan pada kuitansi adalah meliputi, 

a. Nama Bank XYZ yang bersangkutan. 

b. Nomor Rekening dan Buku Besarnya. 

c. Nama dan alamat debitur. 

d. Sektor ekonomi yang dibiayai (nomornya sesuai dengan sandi 

STP). 

e. Jumlah Kupedes pokok dan bunga. 

f. Jangka waktu dan masa tenggang (grace period). 

g. Jumlah angsuran pokok dan bunga. 

h. Sisa janji. 

i. Besarnya hak PBTW. 

j. Nomor rekening simpanan debitur. 

k. Jumlah pencairan Kupedes. 

2. Penandatanganan Perjanjian Pencairan 

Berkas atau kelengkapan pencairan disini terdiri dari Surat 

Pengakuan Hutang (SPH), surat pengikatan agunan dan kuitansi 

pembayaran.  

Sebelum penandatanganan berkas pencairan Kupedes, Deskman 

harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

pencairan Kupedes telah ditanda tangani oleh debitur sebagai bukti 
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persetujuan debitur, khususnya dokumen yang menyangkut agunan baik 

agunan milik debitur sendiri maupun agunan milik orang lain. 

Adapun urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Deskman 

adalah sebagai berikut : 

a. Meminta asli tanda bukti diri debitur untuk meyakinkan bahwa 

debitur tersebut benar-benar yang berhak, untuk kemudian 

membacakan isi Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan menjelaskan 

syarat-syarat Kupedesnya, sampai debitur benar-benar memahami isi 

dari Surat Pengakuan Hutang (SPH). 

b. Meminta debitur untuk  

1. Membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada Surat 

Pengakuan Hutang (SPH) dan surat-surat pengikatan agunan yang 

dilakukan di depan Deskman dan harus mengenai meterai yang 

telah disediakan. 

2. Membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada kuitansi bagian 

depan yang dilakukan di depan Deskman. 

3. Menulis sendiri (bagi debitur yang dapat menulis) pada bagian 

bawah Surat Pengakuan Hutang (SPH), pada kolom di atas cap 

jempol atau tanda tangan dengan kalimat sbb : 

 "Baik untuk sejumlah Rp. .......... ( ........................... ) ditambah 

bunga dan ongkos-ongkos". 

c. Mengesahkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) kepada pejabat yang 

berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. 
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d. Mempersiapkan data statis untuk melakukan entry data pada PC 

yang meliputi : 

1. Nomor Induk Peminjam 

2. Besarnya Kupedes. 

3. Jangka waktu 

4. Besarnya angsuran 

5. Besarnya hak PBTW 

6. Tanggal pencairan 

7. Besarnya bunga yang seharusnya dibayar setiap bulannya s/d 

lunas. 

8. Sisa janji untuk masing-masing bulan sampai dengan lunas. 

e. Mencocokkan cap jempol atau tanda tangan dengan cap jempol atau 

tanda tangan pada tanda bukti diri dan dengan cap jempol atau tanda 

tangan pada waktu pendaftaran. 

f. Menyerahkan kuitansi dan tanda bukti diri serta semua berkas 

pencairan kepada Kaunit untuk difiat bayar. 

3. Fiat Bayar 

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kaunit adalah sebagai 

berikut : 

a. Menerima kuitansi dan berkas Kupedes dari Deskman. 

b. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian berkas Kupedes 

untuk dicocokkan dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam 

putusan Kupedes serta mencocokkan cap jempol atau tanda tangan 
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pada Surat Pengakuan Hutang (SPH), surat pengikatan agunan dan 

kuitansi Kupedesnya. 

c. Setelah yakin akan kebenarannya, Kaunit membubuhkan tanda 

tangan sebagai persetujuan bayar atau fiat bayar. 

d. Setelah selesai memeriksa dan membubuhkan fiat bayar pada 

kuitansi, kemudian mendistribusikan sebagai berikut, 

i. Kuitansi pembayaran dan tanda bukti diri kepada Teller. 

ii. Berkas Kupedes lainnya kepada Deskman. 

4. Pembayaran Pencairan Kupedes 

Pembayaran pencairan Kupedes kepada debitur dilakukan oleh Teller 

berdasarkan kuitansi yang diterima dari Kaunit dengan terlebih dahulu 

meneliti keabsahan kuitansi tersebut. 

5. Penyelesaian Administrasi Pencairan 

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Deskman adalah sebagai 

berikut: 

a. Melengkapi pengisian kolom-kolom Register bagian kedua, Register 

yang pada saat pelayanan pendaftaran belum lengkap terisi, dan 

mengisi Register yang belum terisi sampai dengan pencairan. 

b. Mengisikan data debitur yang baru dicairkan tersebut pada Daftar 

Peserta Asuransi Jiwa Kredit (DPAJK) bagi debitur Kupedes, 

sepanjang debitur tersebut berhak untuk diikutsertakan pada 

Asuransi Jiwa Kupedes sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Untuk memudahkan pemahaman proses persetujuan sampai dengan 

proses pencairan Kupedes, pada halaman berikut disajikan flowchart 

proses Kupedes berdasarkan tingkat putusan, yaitu putusan 

(Kaunit/AMBM/MBM/Pinca). 
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Gambar 4.5 Flowchart Proses Kupedes Putusan Kaunit 

1. Alur Proses Kupedes Putusan Kaunit 
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Gambar 4.6 Flowchart Proses Kupedes Putusan AMBM 

2. Alur Proses Kupedes Putusan AMBM 
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Gambar 4.7 Flowchart Proses Kupedes Putusan MBM 

3. Alur Proses Kupedes Putusan MBM 
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Gambar 4.8 Flowchart Proses Kupedes Putusan Pinca 

4. Alur Proses Kupedes Putusan Pinca (Tanpa AMBM&MBM) 
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4.2.10 Pembinaan dan Pengawasan Kupedes. 

Fungsi pembinaan dan pengawasan dalam bidang perkreditan 

Kupedes sangat penting karena peranan yang diharapkan dari fungsi 

tersebut adalah untuk mengantisipasi atas timbulnya risiko kerugian dalam 

pemberian fasilitas kredit.  

Setiap pejabat Bank XYZ yang berkaitan dengan bidang perkreditan 

wajib menerapkan dan melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan 

kredit yang bersifat menyeluruh. 

1. Prinsip Pembinaan dan Pengawasan Kupedes 

 Prinsip-prinsip pembinaan dan pengawasan Kupedes meliputi : 

a. Setiap tahapan pemberian Kupedes harus didasarkan atas asas-asas 

perkreditan yang sehat. 

b. Pemberian Kupedes harus mengandung unsur pengawasan ganda 

(dual control) dan pengawasan melekat (waskat) yang 

berkesinambungan. 

c. Pembinaan Kupedes merupakan rangkaian kegiatan yang harus 

dilakukan secara teratur dan berkesinambungan, yang dimulai sejak 

permohonon Kupedes sampai dengan pelunasannya, agar 

bermanfaat atau memberikan keuntungan, baik bagi debitur 

maupun Bank XYZ. 

d. Pemantauan perkembangan usaha debitur dimaksudkan untuk 

memberikan arahan agar Kupedes yang diberikan mencapai sasaran 

dan mencegah kemungkinan penurunan kualitas Kupedes. 
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e. Audit intern meliputi semua aspek di bidang perkreditan, yang 

dalam pelaksanaanya dapat dilakukan oleh Audit intern dan 

kanpus, kanwil, kanca. 

f. Pemeriksaan ekstern (Bank Indonesia, BPKP, BPK) berhak 

melakukan pemeriksaan atau audit terhadap seluruh kegiatan Bank 

XYZ termasuk bidang perkreditan. Pemeriksaan dan permintaan 

keterangan tentang perkreditan yang akan dilakukan oleh 

pemeriksa ekstern selain lembaga tersebut di atas harus dengan ijin 

tertulis dari direksi Bank XYZ, sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

2. Tujuan Pembinaan dan Pengawasan Kupedes 

Pembinaan dan pengawasan Kupedes bertujuan untuk memberikan 

arah agar Kupedes yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuannya, 

dapat mengidentifikasi kelemahan yang terjadi dalam proses 

pemberian Kupedes, serta mencari solusi untuk memperbaiki 

kelemahan yang ada dengan memastikan bahwa : 

a. Kebijakan, sistem dan prosedur operasional serta 

ketentuan/peraturan Kupedes lainnya telah dipatuhi. 

b. Penggunaan Kupedes telah sesuai dengan rencana atau tujuannya. 

c. Risiko-risiko yang tidak diharapkan seperti: perubahan kondisi 

perekonomian, perubahan kapasitas bank dalam pemberian 

Kupedes, serta perubahan kondisi industri dapat segera 

diidentifikasi. 
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d. Pengelolaan, penjagaan, dan pengamanan Kupedes sebagai 

asset/kekayaan bank telah dilakukan dengan baik, sehingga tidak 

timbul risiko-risiko Kupedes yang diakibatkan dari penyimpangan, 

baik oleh debitur, pihak eksternal lainnya maupun pihak Bank 

XYZ. 

e. Dokumen-dokumen primer Kupedes (seperti surat pengakuan 

hutang, surat bukti pemilikan agunan dan pengikatannya) telah ada 

dalam berkas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam 

putusan/ketentuan Kupedes dan dokumen-dokumen tersebut telah 

benar, lengkap serta sempurna secara hukum untuk keamanan 

Kupedes dan kepentingan Bank XYZ. 

f. Administrasi dan dokumentasi telah dilaksanakan sesuai dengan 

putusan/ketentuan, sehingga ketelitian, kelengkapan dan akurasinya 

dapat menjadi sumber informasi bagi manajemen yang terkait 

dalam bidang perkreditan. 

g. Setiap tahapan pemberian Kupedes telah dilakukan secara efektif 

dan efisien sehingga sasaran pertumbuhan Kupedes dapat tercapai 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

h. Pembinaan kredit, baik secara individual maupun secara 

keseluruhan (portofolio), telah dilaksanakan sehingga bank 

mempunyai aktiva produktif yang berkualitas untuk mendukung 

menjadi bank yang sehat.       
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank XYZ dan 

analisis yang dibuat oleh penulis, serta didukung oleh teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Berdasarkan pengamatan dan pembahasan mengenai penggunaan 

sistem informasi perkreditan yang telah digunakan di PT Bank XYZ, 

dan dengan memperhatikan tabel komparasi antara pelaksanaan 

analisis kredit sebelum menggunakan sistem dan setelah 

menggunakan sistem perkreditan dapat dikatakan bahwa sistem 

aplikasi kredit sangat berperan dalam membantu percepatan analisis 

pemberian kredit usaha pada PT. Bank XYZ.  

2) Bahwa dalam sistem informasi perkreditan telah mengandung unsur 

pemberian pembobotan dalam aspek menjemen risiko, sehingga dapat 

dikatakan bahwa sistem informasi perkreditan telah berperan dalam 

menunjang aspek manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari tabel 

perbandingan analisis data sebelum menggunakan aplikasi kredit 

dengan sesudah menggunakan aplikasi kredit serta tabel pemberian 

kredit menurut teori dan penerapan di PT. Bank XYZ.  
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3) Sistem informasi perkreditan pada Bank XYZ telah menggunakan 

sistem pengamanan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran bagi 

pihak yang tidak berwenang. Pengamanan sistem komputerisasi yang 

dilakukan antara lain: 

a. Log In: Untuk mengoperasikan Sistem, setiap user wajib 

memasukkan user id dan password. 

b. Hak Akses: Setiap user hanya dapat mengoperasikan sistem sesuai 

hak akses yang ditetapkan administrator.  

c. Back Up: Untuk pengamanan data, proses back up data dilakukan 

secara harian ke dalam hard disk tersendiri yang kemudian 

disimpan di gedung yang terpisah dari Cabang terkait. 

B.  Saran 

Selain dari kesimpulan di atas, penulis juga memberikan beberapa saran 

mengenai sistem dan prosedur pemberian kredit pada Bank XYZ. 

Beberapa sarannya adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya PT. Bank XYZ segera menerapkan sistem aplikasi 

perkreditan berbasis risiko kesemua unit yang memberikan kredit, 

sehingga tidak ada lagi unit yang masih menganalisis data kredit secara 

manual, mengingat hal ini untuk membantu ketepatan dan kecepatan 

Analis Kredit dalam mengusulkan pemberian kredit, termasuk 

Pimpinan yang akan memutus pemberian kredit. 
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2. Sebaiknya aplikasi perkreditan digunakan di seluruh Unit Kerja PT 

Bank XYZ, mengingat hal ini akan sangat membantu semua unit 

terkait. 

3. Sebaiknya dalam penyimpanan berkas-berkas atau hasil dokumentasi 

pemberian kredit tidak dilakukan oleh satu orang deskman yang sama 

akan tetapi dilakukan oleh beberapa deskman yang berbeda. 
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