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ABSTRAK 
 

PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM  
MENUNJANG EFEKTIVITAS SISTEM PEMBERIAN KREDIT  

USAHA KECIL DAN MENENGAH 
(Studi Kasus pada Bank Rakyat Indonesia unit Pesisir Cirebon) 

 
 

Summary of credit is the main activity in the BRI unit Pesisir. Security 
problems is a credit problem that must be observed, because of the risks that may 
arise in the credit system and will likely lead to a jammed credit given to 
customers that reflect the operational viability of the bank. 

Adequate internal control that are closely tied to the effectiveness of the 
credit for the system of internal control that are not adequately applied also 
influence the effectiveness of the credit system. 

The author of the research system of the BRI unit Pesisir. Goal of this 
research to examine how the effectiveness of the implementation of internal 
control, the mechanism how the credit system, and how the role of internal control 
system effectiveness in supporting the credit of UKM.   

Results of research conducted, the author obtained a description of 
activities and implementation of internal control effectiveness of the credit system 
in the BRI unit Pesisir. In conducting activities, BRI unit Pesisir has implemented 
internal control which include: Environmental Control, Risk assessment, Control 
Summary, Information and Communication, and Monitoring. 

Authors concluded based on that research and discussion of the internal 
control unit on the BRI Pesisir a role in supporting the effectiveness of the credit 
system. 
 
 
Keyword : Internal Control, Credit System, Effectivity   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

     Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.  Bank dalam menjalankan fungsinya 

berasaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.  Salah satu kegiatan usaha bank 

adalah memberikan kredit. Pemberian kredit merupakan suatu usaha bank yang paling 

pokok.  Sekalipun mempunyai pendapatan lain dari proses memberikan jasa-jasa 

perbankan, pendapatan dari kegiatan perkreditan (bunga, komisi, dan provisi) menjadi 

sumber pendapatan utama bagi bank.  Kemampuan bank sebagai lembaga keuangan 

untuk dapat memberikan pinjaman dana sangat bergantung kepada jumlah dana yang 

dapat ditarik dari masyarakat  

     Menurut Budi Prijanto dan Dessy Puspitasari dalam jurnalnya (2005), dana yang 

berhasil diperoleh disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit.  Untuk  

pemberian kredit, dana yang digunakan sebagian besar merupakan titipan masyarakat 

dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan dalam jangka pendek, sedangkan kredit yang 

diberikan oleh bank sebagian besar merupakan pinjaman jangka panjang, yang biasanya 

jangka waktunya lebih dari satu tahun.  Dengan adanya perbedaan waktu tersebut maka 

timbul unsur ketidakpastian atau risiko atas kredit yang diberikan. 

     Dengan adanya unsur risiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukan suatu 

pengamanan kredit, baik pengamanan yang bersifat preventif maupun represif.  Tujuan 
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pengamanan ini adalah menghilangkan risiko atau setidak-tidaknya memperkecil risiko 

yang mungkin timbul.  Oleh karena itu pihak bank perlu meningkatkan kualitas 

pengamanan untuk setiap kredit agar memperkecil kemungkinan terjadinya kredit macet.  

     Pada kenyataannya, menurut Budi Prijanto dan Dessy Puspitasari dalam jurnalnya 

(2005), keberhasilan bank-bank dalam menghimpun dana kurang diikuti oleh strategi 

penyaluran dana yang terarah, sehingga telah menyebabkan kredit macet dan sebagian 

bank telah melanggar batas minimum pemberian kredit  (legal lending limits).  Hal ini 

terbukti dengan banyaknya kredit macet mewarnai kehidupan perbankan nasional 

beberapa tahun yang lalu. 

     Dengan semakin berkembangnya dunia perbankan Indonesia dan sebagai upaya 

mengatasi dampak negatif pemberian kredit seperti diuraikan di atas, maka perlu 

diadakan pengendalian di bidang perkreditan.  Pengendalian dalam bidang perkreditan 

merupakan implementasi dari pengendalian internal yang diterapkan dalam perbankan, 

khususnya dalam bidang perkreditan.  Tujuannya adalah untuk menjaga atau mengawasi 

pengelolaan bank dalam bidang perkreditan agar dapat dilakukan dengan baik serta 

menghindari adanya penyelewengan dana yang termasuk ke dalam risiko kredit. 

 

     Risiko kredit adalah suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah 

mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai 

dengan jangka waktu yang telah ditentukan.  Untuk menghindari atau mengurangi  risiko 

tersebut, maka bank perlu memberikan penilaian kredit terhadap nasabah yang 

mengajukan kredit serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk 

mengembalikan kredit yang telah diterimanya.                                   
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     Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian internal (internal 

control) yang memadai dalam bidang perkreditan. Dengan terselenggaranya 

pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan 

sikap kehati-hatian dalam tubuh bank tersebut. 

     Pengendalian internal yang merupakan proses untuk mencapai tujuan tertentu, 

diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai.  Akan tetapi, keterbatasan 

yang melekat pada pengendalian internal serta pertimbangan manfaat dan pengorbanan 

dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat 

memberikan keyakinan mutlak. 

     Setiap bank dituntut untuk mengamankan kredit yang telah disalurkan agar 

pembayaran dari debitur tetap lancar.  Oleh karena itu bank harus memiliki pengendalian 

internal yang efektif agar kredit yang diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan 

prosedur.  Efektivitas dalam hal ini adalah sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh 

tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran dengan melakukan penilaian umum 

terhadap suatu kriteria. 

 

     Jika diteliti lebih dalam, kegagalan kredit salah satunya disebabkan oleh lemahnya 

pengendalian internal.  Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan 

mandiri, bank melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas 

sistem pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi risiko kegagalan 

kredit. 
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     Kegagalan kredit yang dialami oleh bank tidak hanya berasal dari kredit yang 

jumlahnya besar.  Namun juga tidak sedikit berasal dari kredit kecil, yaitu kredit yang 

diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah.   

     Berbagai jenis kredit telah diberikan kepada masyarakat kecil dan menengah, 

misalnya: kredit nelayan, kredit tebu rakyat intensifikasi, kredit usaha rakyat kecil, kredit 

candak kulak, kredit usaha pedesaan, dan lain sebagainya.  Pada prinsipnya, kredit yang 

diberikan tersebut merupakan kategori kredit kecil dan dimaksudkan untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat desa. 

     Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang 

Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah” 

     Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya.  Namun 

substansi dari penelitian yang akan penulis lakukan sangat berbeda dengan penelitian 

terdahulu. Perbedaan tersebut antara lain, dalam penelitian penulis:  

1. Substansi penelitan menitikberatkan pada peranan pengendalian internal dalam 

menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah. 

2. Penelitian menggunakan metode studi kasus pada bank. 

1.2 Perumusan Masalah  

1)   Identifikasi Masalah 

     Pengendalian internal dalam suatu sistem pemberian kredit sangat diperlukan guna 

terciptanya kegiatan bank yang sesuai dengan prosedur dan menghindari tejadinya 

penyimpangan dalam pemberian kredit.  Oleh karena itu, penulis ingin melihat sejauh 
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mana peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas sistem pemberian 

kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Pesisir Cirebon. 

 

2)   Pembatasan Masalah 

     Penelitian ini memfokuskan kepada pengendalian internal sistem pemberian kredit 

usaha kecil dan mikro di Bank Rakyat Indonesia Unit Pesisir Cirebon pada tahun 2006 

sampai 2008 agar lebih terarah. 

 

3)   Perumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam 

penelitian in adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pengendalian internal yang diterapkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit 

telah efektif? 

2. Apakah sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah pada Bank Rakyat 

Indonesia Unit telah efektif? 

3. Bagaimana peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas sistem 

pemberian kredit usaha kecil dan menengah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

     Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui efektivitas pengendalian internal yang diterapkan pada Bank Rakyat 

Indonesia Unit. 

2. Mengetahui efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah pada 

Bank Rakyat Indonesia Unit. 
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3. Mengetahui peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas sistem 

pemberian kredit usaha kecil dan menengah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi: 

1. Manfaat bagi Pengembangan Ilmu. 

     Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan di bidang 

pengendalian internal khususnya menyangkut efektivitas sistem pemberian kredit. 

2. Manfaat Operasional. 

a. Bagi Penulis. 

     Penelitian ini dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berpikir 

memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek. Dalam teori berarti 

memperoleh pemahaman dan penghayatan yang diperoleh pada saat kuliah. Dalam 

praktek, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan penerapan dalam kegiatan 

perusahaan, khususnya koperasi. Selain itu penelitan ini berguna sebagai bahan penulisan 

skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh sidang Sarjana Strata-1. 

b. Bagi Perusahaan. 

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk kemajuan 

Bank Rakyat Indonesia Unit. 

c. Bagi Pihak Lain. 

     Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan  informasi yang bermanfaat dan 

memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan. 
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1.5 Sistematika Pembahasan  

Bab I : Pendahuluan. 

     Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, 

rumusan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti, tujuan penulisan, manfaat penulisan 

baik bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang terkait dalam penulisan ini, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II : Landasan Pemikiran Teoritis.. 

     Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang dipakai oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian ini, meliputi masalah pengendalian internal khususnya 

pengendalian internal dari pemberian kredit. 

Bab III : Metodologi Penelitian. 

     Dalam bab ini menjelaskan metode apa yang dipakai penulis dalam melakukan 

penelitian ini.  Terdapat juga didalamnya tentang operasionalisasi veriabel, teknik 

pengumpulan data, dan analisis data. 

Bab IV : Analisis dan Pembahasan. 

     Dalam bab ini terdapat deskripsi objek penelitian dalam bentuk deskriptif dari 

variabel-variabel penelitian, kemudian juga terdapat  hasil analisis data dan juga 

pembahasannya, yaitu uraian pembahasan hasil analisis, apakah hasil penelitian konsisten 

dengan penelitian sebelumnya, dan hasilnya itu menunjukkan apa kemudian dibahas. 

Bab V : Kesimpulan dan Saran. 

     Dalam bab ini dijelaskan kesimpulan peneliti atas apa yang telah ditelitinya, dalam hal 

ini adalah keefektifitasan pengendalian internal dalam pemberian kredit kepada penerima 

kredit yang dalam hal ini adalah usaha kecil dan menengah. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

  

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1    Pengertian Peranan 

     Pengertian tentang peranan (Role) menurut Komaruddin (1994:768) adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam 
manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok. 
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang 

ada padanya. 
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 
 
Jadi peranan dapat diartikan sebagai berfungsinya seseorang atau bagian 

dari perusahaan dalam melaksanakan tugasnya. 

     Lingkup dan besarnya perusahaan yang sudah sedemikian kompleks dan 

meluas menyebabkan manajemen tidak mungkin lagi memimpin perusahaan 

secara langsung.  Untuk mengatasi hal itu, manajemen harus mengandalkan pada 

sejumlah laporan dan analisis agar dapat mengendalikan perusahaan secara 

efektif.  Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengendalian internal yang berperan 

sebagai alat bantu manajemen dalam memastikan tecapainya sasaran dan tujuan 

perusahaan. 

     Pengendalian internal yang baik diperoleh dari suatu struktur yang 

terkoordinasi yang berguna bagi pimpinan perusahaan untuk menyusun laporan 
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keuangan yang lebih diteliti, mencegah kecurangan-kecurangan dalam perusahaan 

serta mengamankan harta perusahaan. 

 

2.1.2   Pengendalian Internal 

2.1.2.1 Pengertian Pengendalian Internal 

     Alasan perusahaan untuk menyusun sistem pengendalian internal adalah dalam 

rangka membantu manajemen dalam mencapai tujuannya.  Manajemen dalam 

menjalankan fungsinya membutuhkan harta perusahaan, memberikan keyakinan 

bahwa apa yang dilaporkan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat 

mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus-menerus memantau bahwa 

kebijaksanaan yang telah ditetapkan memang dijalankan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

     Commitee of Sponsoring Organization (COSO) yang terdiri dari organisasi 

profesi yaitu: (1) American Institute of Certified Public Accounting (AICPA); (2) 

American Accounting Association (AAA); (3) The Institute Internal Auditors 

(IIA); (4) Institute of Management Accountants (IMA);  dan (5) Financial 

Executives Institute (FEI) menerbitkan laporan berjudul Internal Control 

Integrated Framework.  Adanya laporan ini, maka Auditing  Board tahun 1995 

merevisi SAS 55 dan menggantinya dengan SAS 78.  COSO yang dikutip oleh 

Bodnar dan Hopwood (2001:182) mendefinisikan pengertian pengendalian 

internal sebagai berikut: 

     “Internal control is process-effected by an entity’s board of director,  
management, and other personal-designed to provide reasonable assurance 
regarding achievement of objectives in the following categories: 

a. Reliability of financial reporting, 
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b. Effectiveness and efficiency of operation, and 
c. Compliance with applicable laws and regulations.” 

     Jadi pengendalian internal adalah proses yang dapat dipengaruhi oleh dewan 

komisaris, manajemen, personil satuan usaha lainnya yang dirancang untuk 

mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal kehandalan 

laporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, 

serta efektivitas dan efisiensi operasi.   

 

2.1.2.2 Konsep Dasar Pengendalian Internal 

     Berdasarkan pengertian pengendalian internal yang telah dikemukakan, 

terdapat beberapa konsep yang mendasari pengendalian internal.  Menurut 

Mulyadi (2002:180) konsep dasar tersebut adalah: 

1. Pengendalian internal merupakan suatu proses.  Pengertian internal merupakan 
suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu.  Pengendalian internal itu sendiri 
bukan merupakan tujuan.  Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian 
tindakan yang bersifat persuasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan 
hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas. 

2. Pengendalian internal dijalankan oleh orang.  Pengendalian internal bukan 
hanya terdiri dari pedoman kebijakan formulir, namun dijalankan oleh orang 
dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris entitas.  
Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan 
pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan 
pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. 

3. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan 
memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris 
entitas.  Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal 
dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan 
pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. 

4. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: 
pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.   

 
Konsep pengendalian internal tersebut bermanfaat sebagai acuan bagi 

manajemen dalam melaksanakan pengendalian internal dalam bank.  Manajemen 
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bank dalam melaksanakan kegiatan pengendalian internal bisa mempersiapkan 

sebaik mungkin mulai dari proses, personil, tujuan, serta apa saja yang dapat 

menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan pengendalian internal. 

 

2.1.2.3 Tujuan Pengendalian Internal 

     Pengendalian internal dirancang dengan memperhatikan kepentingan 

manajemen perusahaan dalam menyelenggarakan operasi perusahaannya dan juga 

memperhatikan aspek biaya yang harus dikeluarkan, serta manfaat yang 

diharapkan. 

     Menurut Arens (2006:270) yang menjadi tujuan pengendalian internal adalah: 

1. Reliability of financial reporting. 

2. Efficiency and Effectiveness of operation. 

3. Compliance with applicable laws and regulation. 

Uraian ketiga tujuan tersebut sebagai berikut: 

1) Reliability of financial reporting (kehandalan laporan keuangan) 

Manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi 

investor, kreditur, dan pengguna lainnya.  Manajemen mempunyai kewajiban 

hokum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

2) Efficiency and Effectiveness of operation (efisiensi dan efektivitas operasi) 

Pengendalian dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk mendorong 

penggunaan sumber daya secara aktif dan efisien, untuk mengoptimalkan 

tujuan organisasi. 
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3) Compliance with applicable laws and regulation (ketaatan pada hukum dan 

peraturan) 

Banyak hukum dan peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan.  Beberapa 

diantaranya tidak berhubungan langsung dengan akuntansi, misalnya Undang-

Undang Lingkungan Hidup, sedangkan peraturan yang berhubungan langsung 

dengan akuntansi misalnya Undang-Undang Perpajakan. 

Pengendalian internal tidak dimaksudkan untuk menghilangkan semua 

kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyelewengan sama sekali, tetapi 

pengendalian internal yang memadai akan dapat menekan atau memperkecil 

terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang layak dan 

kalaupun terjadi kesalahan atau penyelewengan dapat segera diketahui dan diatasi. 

 

2.1.2.4 Komponen Pengendalian Internal 

     Komponen pengendalian internal merupakan proses untuk menghasilkan 

pengendalian yang memadai.  Agar tujuan pengendalian tercapai, perusahaan 

harus mempertimbangkan komponen-komponen pengendalian internal. 

     Komponen-komponen pengendalian internal menurut Arens (2006:274) adalah 

sebagai berikut: 

 ”Internal control include five categories of control that management’s 
control objectives will be met.  There area called the components of internal 
control and are (1) the control environtment, (2) risk assessment, (3) control 
activities, (4) information and communication, (5) monitoring”. 

 
Kelima komponen pengendalian internal diuraikan sebagai berikut: 

1.   Lingkungan Pengendalian 
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Lingkungan pengendalian merupakan landasan semua unsur pengendalian 

internal, yang membentuk disiplin dan struktur.  Berbagai faktor yang 

membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain: 

a)   Nilai integritas dan etika 

Efektivitas pengendalian internal bersumber dari dalam diri orang yang 

mendesain dan melaksanakannya.  Pengendalian internal yang memadai 

desainnya, namun dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjunjung tinggi 

integritas dan tidak memiliki etika, akan mengakibatkan tidak terwujudnya 

pengendalian internal.  Oleh karena itu, tanggungjawab manajemen adalah 

menjunjung tinggi nilai integritas (suatu kemampuan yang mewujudkan apa 

yang dikatakan atau telah menjadi komitmennya). 

b)   Komitmen terhadap kompetensi 

Untuk mencapai tujuan entitas, personil di setiap tingkat organisasi harus 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan 

tugasnya secara efektif.  Komitmen terhadap kompetensi mencakup 

pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang 

dituntut dalam pengembangan kompetensi. 

c)   Dewan komisaris dan komite audit 

Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan 

berbadan hukum perseroan terbatas.  Dewan ini berfungsi mengawasi 

pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi).  Dengan 

demikian, dewan komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah 
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konsentrasi pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen (direksi).  

Pembentukan komite audit ditujukan untuk menilai kewajaran 

pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh manajemen. 

d)   Filosofi dan gaya kepemimpinan 

Filosofi adalah seperangakat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi 

karyawannya.  Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa 

yang seharusnya tidak dikerjakan oleh pegawai.  Gaya operasi mencerminkan 

ide manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas harus dilakukan. 

e)   Struktur organisasi 

Organisasi dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.  

Manusia bergabung dalam suatu organisasi dengan maksud utama untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang tidak dicapainya dengan kemampuan yang 

dimilikinya sendiri.  Struktur organisasi memberikan kerangka untuk 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas entitas.  

Pengembangan struktur organisasi suatu entiitas mencakup pembagian 

wewenang dan pembebanan tanggung jawab di dalam suatu organisasi dalam 

mencapai tujuan organisasi. 

f)   Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab 

Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab merupakan 

perluasan lebih lanjut pengembangan struktur organisasi.  Dengan pembagian 

wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber 

daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi.  Di samping itu, 

pembagian wewenang yang jelas akan memudahkan pertanggungjawaban 
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konsumsi sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.  Jika 

kepada seorang manajer dibebankan wewenang yang terlalu banyak, hal ini 

akan berakibat timbulnya iklim yang mendorong ketidakberesan dalam 

pelaksanaan wewenang tersebut. 

g)   Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

Karyawan merupakan unsur penting dalam setiap pengendalian internal.  

Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur 

pengendalian internal yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum, dan 

perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang 

dapat diandalkan.  Pengendalian internal yang baik tidak akan dapat 

menghasilkan informasi keuangan yang andala jika dilaksanakan oleh 

karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur.  Mengingat pentingnya 

perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur agar tercipta 

lingkungan pengendalian yang baik, maka perusahaan perlu memiliki metode 

yang baik dalam menerima karyawan, mengembangkan kompetensi mereka, 

menilai prestasi dan memberikan kompensasi atas prestasi mereka. 

h)   Kesadaran pengendalian 

Kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh 

manajemen dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian 

yang ditunjuk oleh auditor intern atau auditor independen.  Jika manajemen 

melakukan tindakan koreksi atas temuan kelemahan pengendalian yang 

dikemukakan oleh auditor internal atau auditor independen, hal ini merupakan 
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petunjuk adanya komitmen manajemen terhadap penciptaan lingkungan 

pengendalian yang baik. 

 

2.   Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk 

memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen 

dilaksanakan.  Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa 

tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam 

pencapaian tujuan entitas. 

Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat 

digolongkan ke dalam berbagai kelompok.  Salah satu cara penggolongan 

adalah sebagai berikut: 

a)   Dokumen dan catatan yang memadai 

Prosedur harus meliputi desain dan penggunaan dokumen dan catatan yang 

memadai utnuk menjamin pencatatan yang tepat dari transaksi dan kejadian.  

Dokumen dan catatan adalah media fisik yang digunakan untuk menyimpan 

informasi. 

b)   Pemisahan fungsi yang memadai 

Tujuan pokok dari pemisahan fungsi adalah untuk mencegah dan untuk 

dapat dilakukannya deteksi segera atas kesalahan dan ketidakberesan dalam 

pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada seseorang. 

c)   Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan 
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Pengendalian fisik berhubungan dengan pembatasan dua jenis akses 

terhadap aktiva dan catatan penting, yaitu: (1) akses fisik secara langsung dan 

(2) akses tidak melalui pembuatan atau pngolahan dokumen.  Pengendalian ini 

terutama berhubungan dengan alat dan aturan pengamanan atas aktiva, 

dokumen, catatan, dan program komputer. 

d)   Review atas kinerja. 

 Review atas kinerja mencakup review dan analisis yang dilakukan oleh 

manajemen atas: 

• Laporan yang meringkas rincian jumlah yang tercantum dalam akun buku 

pembantu, seperti Daftar Umur Piutang Usaha, laporan penjualan menurut 

daerah pemasaran, wiraniaga, produk, dan customer.  

• Kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan jumlah menurut anggaran, 

prakiraan, atau jumlah tahun yang lalu. 

• Hubungan antara serangkaian data, seperti data keuangan dengan data 

nonkeuangan. 

 

3.   Penaksiran Risiko 

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, 

analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan 

laporan keuangan, sesuai dengan prinsisp akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. 

Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap 

risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti: 
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a) Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi 

yang belum pernah dikenal. 

b) Perubahan standar akuntansi. 

c) Hukum dan peraturan baru. 

d) Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang 

digunakan untuk pengolahan informasi. 

e) Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan 

dan pelaporan informasi dan personil yang terlibat di dalam finsi tersebut. 

 

4.   Informasi dan Komunikasi 

Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, 

menggolongkan, menganlisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu 

entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang 

entitas tersebut.  Transaksi terdiri dari pertukaran aktiva dan jasa antara entitas 

dengan pihak luar, dan transfer atau penggunaan aktiva dan jasa dalam entitas.  

Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian berkaitan dengan sistem 

akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah 

salah saji dalam asorsi manajemen di laporan keuangan. 

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personil 

yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka 

berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di 

luar organisasi.  Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyimpangan 

kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. 
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5.   Pemantauan 

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal 

sepanjang waktu.  Pemantauan dilaksanakan oleh personil yang semestinya 

melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian 

pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian 

internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan 

apakah pengendalian tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya 

perubahan keadaan. 

 

2.1.2.5 Keterbatasan Pengendalian Internal 

     Pengendalian internal yang bagaimanapun baiknya, tidak dapat dianggap 

sepenuhnya efektif, karena selalu ada kemungkinan bahwa data yang 

dihasilkannya tidak akurat akibat adanya beberapa keterbatasan yang melekat 

pada sistem tersebut. 

     Adapun keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian internal 

menurut Mulyadi (2002:181) sebagai berikut: 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 
Seringkali, manajemen dan personil lain dapat salah dalam 
mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan 
tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau 
tekanan lain. 

2. Gangguan 
Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 
personil sacara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena 
kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan.  Perubahan yang bersifat 
dramatis sementara atau permanen dalam personil atau dalam sistem dan 
prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan. 

3. Kolusi 
Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan 
kolusi (collution).  Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian 
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internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak 
terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh 
pengendalian interal yang dirancang.  

4. Pengabaian oleh manajemen 
Manajemen dapat mengabaikan kebijaksanaan atu prosedur yang telah 
ditetapkan untuk ujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, 
penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.  

5. Biaya lawan manfaat 
Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak 
boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut.  
Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak 
mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan 
mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya 
dan manfaat dari suatu pengendalian internal. 
 
 

2.1.3   Bank dan Ruang Lingkupnya 

2.1.3.1 Pengertian Bank 

     Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurakan 

kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya, 

menurut Kasmir (2003;2).  Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 

1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka menigkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. 

     Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan 

lembaga keuangan yang kegiatannya adalah: 

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 

maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau 

berinvestasi bagi masyarakat. 
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2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan 

pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.  Dengan 

kata lain menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya.  

Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai 

dengan keinginan nasabah.  Tentu saja sebelum kredit diberikan bank 

diberikan atau tidak.  Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian 

akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan 

berbagai sebab.  Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank 

adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. 

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), 

penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri 

(inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, bank garansi, bank notes, dan 

jasa lainnya. 

 

2.1.3.2 Jenis-Jenis Bank 

1.   Dilihat dari Segi Fungsinya   

 Menurut Undang-Undang Pokok perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan 

ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 

maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari: 

a) Bank Umum, adalah 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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b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.  BPR dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

 

2.   Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

 Ditinjau dari kepemilikan maksudnya adalah siapa yag memiliki bank 

tersebut.  Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham 

yang dimiliki bank yang bersangkutan. 

 Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah: 

a) Bank milik pemerintah, merupakan bank yang akte pendirian maupun 

modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga 

seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. 

b) Bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian 

besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional.  

c) Bank milik koperasi, merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya 

dimiliki oleh badan hukum koperai. 

d) Bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, 

baik milik swasta asing atau pemerintah asing. 

e) Bank milik campuran, kepemilikan bank campuran dimiliki oleh pihak 

asing dan pihak swasta nasional. 
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3.   Dilihat dari Segi Status 

 Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam 

melayani masyarakat baik dari segi sejumlah produk, modal maupun kualitas 

pelayanannya. 

 Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut: 

a) Bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. 

b) Bank non devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. 

4.   Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 

a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, merupakan bank yang dalam 

mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya 

menggunakan dua metode yaitu: 

• Menetapkan bunga sebagai harga. 

• Sistem pengenaan biaya. 

b) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam), adalah aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan 

dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. 
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2.1.4   Usaha Kecil dan Menengah 

     Pengertian usaha kecil dan menengah secara sepintas sangat luas.  Beberapa 

pendekatan mencoba untuk menyusun suatu kriteria bahwa suatu usaha termasuk 

kecil dan menengah, pendekatan tersebut antar lain menurut: 

a) Badan Pusat Statistik (BPS) memandangnya dari jumlah tenaga kerja.  

Berdasarkan pendekatan tenaga kerja maka termasuk dalam pengertian usaha 

kecil menengah adalah: 

1) Usaha Kecil tenaga kerja berjumlah 6 sampai 19 orang. 

2) Usaha Menengah jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang. 

b) Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah menekankan 

pada asset. 

Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah: 

1) Usaha Kecil yang memiliki asset di bawah Rp 200 juta di luar tanah dan 

bangunan.  Atau omzet tahunan kurang dari Rp 1 Miliar. 

2) Usaha Menengah yang memiliki asset Rp 200 juta sampai Rp 10 Miliar. 

c)   Bank Indonesia menekankan pada segi asset dan omzet. 

Adapun yang dimaksud  dengan usaha kecil dan menengah adalah: 

1) Usaha Kecil yang memiliki asset di bawah Rp 200 juta di luar tanah dan 

bangunan, atau omzet tahunan kurang dari Rp 1 Miliar. 

2) Usaha Menengah memiliki asset kurang dari Rp 5 Miliar untuk sektor 

industri.  Asset kurang dari Rp 600 juta untuk sektor non industri 

manufakturing, atau omzet tahunan kurang dari Rp 3 Miliar. 
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d)  Menurut Bank Dunia, yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah usaha 

yang pekerjanya di bawah 150 orang, dan memiliki asset kurang dari US$ 500 

Ribu di luar tanah dan bangunan. 

 Usaha kecil dan menengah oleh pemerintah dianggap sebagai katup 

penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional.  Oleh karena itu Bank 

Rakyat Indonesia Unit sebagai penyalur kredit dapat membantu dan memberi 

dukungan dalam hal memberikan kemudahan dalam penyaluran kredit kepada 

usaha kecil dan menengah. 

 

2.1.5   Kredit dan Ruang Lingkupnya 

      Kredit merupakan bantuan dalam bentuk tambahan permodalan untuk 

meningkatkan usaha atau meningkatkan daya guna suatu barang yang diperoleh 

dengan cara meminjam dari bank atau yasaha lainnya yang menyediakan usaha 

simpan pinjam. 

 

2.1.5.1 Pengertian Kredit 

     Kebutuhan manusia selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk 

mencapainya terbatas.  Untuk memenuhi kebutuhannya, seseorang memerlukan 

bantuan dalam bentuk permodalan diantaranya berupa kredit. 

     Kata kredit berasal dari bahasa Yunani ”credere” yang artinya ”percaya”.  Jadi, 

seandainya seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh keperyaan 

(trust).  Dengan perkataan lain maka kredit mengandung pengertian adanya suatu 

kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan lepada seseorang atau 
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badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan 

memenuhi segala kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. 

     Kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dan prestasi yang 

diberikan sekarang baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa.  Disini terlihat 

bahwa faktor waktu merupakan faktor utama yang memisahkan prestasi dan 

kompensasi.  Dengan demikian kredit dapat pula berarti bahwa pihak kesatu 

memberikan prestasi baik berupa uang, barang, atau jasa kepada pihak lain, 

sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu. 

     Definisi kredit menurut Raymond P. Kent yang dikutip oleh Thomas Suyatno, 

dkk (1997:15) mendefinisikan kredit sebagai berikut: 

“Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk 

melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang, karena penyerahan 

barang-barang sekarang”. 

     Selanjutnya definisi kredit menurut Rollin G. Thomas yang dikutip oleh 

Rachmat Firdaus (2004:2) sebagai berikut: 

“Dalam pengertian umum kredit didasarkan pada kepercayaan atas 

kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang 

akan datang”   

     Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-

Undang No. 7/1992 Tentang Perbankan, pengertian kredit sebagai berikut: 

     “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 
estela jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 
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Dari definisi yang telah diuraikan di atas dapat dilihat bahwa dalam kredit: 

1. Adanya suatu penyerahan uang atau tagihan 

2. Adanya suatu kesepakatan antara kreditur dengan debitur 

3. Adanya suatu syarat bagi pihak debitur berkenaan dengan pinjaman dan bunga 

yang harus dibayar. 

 

2.1.5.2 Unsur-unsur Kredit 

     Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, 

dengan demikian kredit merupakan pemberian kepercayaan.  Hal ini berarti 

lembaga kredit akan memberikan kredit jika betul-betul yakin nasabah akan 

mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan 

syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. 

     Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut 

Kasmir (2003:75-76) adalah sebagai berikut: 

1. Kepercayaan 
Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang 
diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang 
akan datang. 

2. Kesepakatan 
Disamping unsur kepecayaan di dalam kredit juga mengandung unsur 
kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.  Kesepakatan 
ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak 
menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 

3. Jangka Waktu 
Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka 
waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 

4. Risiko 
Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya tenggang waktu 
pengembalian (jangka waktu).  Semakin panjang waktu suatu kredit semakin 

Peranan pengendalian internal..., Anggie Giselalutfi, Ak.-Ibs, 2009



 28 

besar risikonya, demikian pula sebaliknya.  Risiko ini menjadi tanggungan 
perusahaan, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh 
risiko yang tidak disengaja. 

5. Balas Jasa 
Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit, atau jasa 
tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. 
 

     Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam sistem pemberian 

kredit akan senantiasa terkandung unsur kepercayaan yang merupakan falsafah 

dasar yang melatarbelakangi timbulnya kredit, adanya kesepakatan antara pemberi 

kredit (kreditur) dengan penerima kredit (debitur) untuk melaksanakan hak dan 

kewajibannya masing-masing, adanya jangka waktu yang mncakup masa 

pengembalian kredit yang telah disepakati bersama oleh kreditur dan debitur, 

risiko dan bunga. 

 

2.1.5.3 Tujuan Kredit 

     Dalam membahas tujuan kredit, kita tidak akan dapat melepaskan diri dari 

falsafah suatu negara.  Di negara-negara liberal, tujuan kredit didasarkan pada 

usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut 

oleh negara yang bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya 

untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang wajar. 

     Oleh karena pemberian kredit yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan, 

suatu lembaga kredit akan memberikan kredit kepada nasabah jika ia betul-betul 

merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu tersebut mampu dan 

mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya.  Dari faktor kemampuan 

tersebut, Suyatno (1997:15) menyatakan bahwa: 
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1. Keuntungan atau profitability  yang merupakan tujuan dari pemberian kredit 

yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. 

2. Keamanan atau safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang 

diberikan harus benar-benar terjamin pengembaliannya, sehingga tujuan 

profitability benar-benar tercapai tanpa hambatan-hambatan yang berarti. 

     Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa tujuan dari pemberian kredit adalah 

memperoleh keuntungan.  Namun tujuan ini hendaknya tidak semata-mata untuk 

mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan di negara kita yaitu 

mencapai mesyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 

     Dengan demikian tujuan kredit yang diberikan oleh bank yang akan 

mengembangkan agent of development menurut Suyatno (1997:15) adalah untuk: 

1. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan 
pembangunan. 

2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna 
menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 

3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat 
mempeluas usahanya. 

 
     Dari tujuan tersebut, terlihat adanya kepentingan yang seimbang antara 

kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat (rakyat), dan kepentingan 

pemilik modal (pengusaha). 

 

2.1.5.4 Fungsi Kredit 

     Usaha pokok dari lembaga kredit adalah memberikan kredit.  Kredit yang 

diberikan ini mempunyai pengeruh yang sangat luas dalam segala bidang 

kehidupan, khususnya dalam bidang ekonomi.  Selain itu juga merupakan 
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pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong 

dan memperlancar produksi, perdagangan jasa-jasa dan konsumsi. 

    Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik bagi 

debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengeruh kepada tahapan yang 

lebih baik.  Dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, fungsi kredit 

menurut Thomas Suyatno (1991:17) adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan daya guna uang 

Memberikan pinjaman uang kepada pengusaha yang memerlukan dana untuk 

kelangsungan usahanya berarti mendayagunakan uang itu secara benar. 

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Pemberian kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat 

menciptakan adanya alat pembayaran yang baru seprti biyet giro, cek, wesel, 

dan sebagainya.  Ini berarti ada peningkatan peredaran uang giral.  Pemberian 

kredit uang dalam bentuk tunai juga meningkatkan daya guna peredaran uang 

kartal. 

3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang 

Dengan modal dari kredit, para pengusaha di bidang industri dapat 

menjalankan usaha membeli bahan baku yang kemudian memproses bahan 

baku menjadi barang jadi sehingga daya guna barang itu meningkat. 

4. Sebagai salah satu stabilitas ekonomi 

Untuk meningkatkan keadaan ekonomi dari keadaan kurang sehat ke keadaan 

lebih sehat, biasannya kebijaksanaan diarahkan kepada usaha-usaha untuk 

Peranan pengendalian internal..., Anggie Giselalutfi, Ak.-Ibs, 2009



 31 

memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, mengendalikan inflasi, dan 

mendorong kegiatan ekspor. 

5. Meningkatkan kegairahan berusaha 

Kemampuan para pengusaha untuk mengadakan modal sendiri bagi usahanya 

sangat terbatas bila dibandingkan dengan keinginan dan peluang yang ada 

untuk memperluas usahanya.  Untuk itu pemberian kredit dapat lebih 

meningkatkan kegairahan berusaha. 

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan 

Para pengusaha dapat memperluas usahanya dengan bantuan modal kredit.  

Biasanya perluasan usaha ini memerlukan tenaga kerja tambahan.  Hal ini 

sama saja dengan membuka kesempatan kerja, juga membuka peluang adanya 

pemerataan pendapatan. 

7. Meningkatkan hubungan internasional 

Bantuan kredit dapat diselenggarakan dalam negeri maupun luar negeri.  

Perusahaan dalam negeri mempunyai kemungkinan untuk menerima bantuan 

kredit dari bank atu lembaga keuangan luar negeri, demikian pula sebaliknya. 

 Fungsi kredit pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat 

banyak 

 

2.1.5.5 Jenis-jenis Kredit 

 Untuk menghindari diri dari akibat-akibat yang dapat membawa kepada 

kegagalan dalam pemberian kredit, maka dalam sistem pemberian kredit para 
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pengelola harus tahu setepat-tepatnya jenis kredit yang bagaimana yang 

diperlukan para calon debiturnya untuk membiayai kegiatan usahanya. 

 Jenis-jenis atau macam-macam kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya 

sangatlah bervariasi.  Menurut Tohar (2004:91) jenis-jenis kredit antara lain: 

1. Dari Segi Lembaga Pemberi dan Penerima Kredit 

Kredit Perbankan, adalah pemberian kredit dari bank kepada masyarakat 

untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi.  Kredit ini diberikan oleh bank 

pemerintah atau bank swasta untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan 

permodalan. 

2. Dari Segi Tujuan 

a) Kredit Konsumtif, adalah kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau 

bank swasta kepada perseorangan untuk membiayai keperluan 

konsumsinya dalam kebutuhan sehari-hari. 

b) Kredit Produktif, adalah kredit yang diberikan untuk tujuan memperlancar 

jalannya proses produksi. 

c) Kredit Semi-konsumtif dan Semi-produktif. 

3. Dari Segi Dokumen 

a) Kredit Ekspor, adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan 

bagi usaha ekspor. 

b) Kredit Impor, yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi 

usaha impor. 

 

 

Peranan pengendalian internal..., Anggie Giselalutfi, Ak.-Ibs, 2009



 33 

4. Dari Segi Besar Kecilnya Aktivitas Pemutaran Usaha 

a) Kredit Kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang 

tergolong sebagai pengusaha kecil. 

b) Kredit Menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang 

tergolong sebagai pengusaha menengah. 

c) Kredit Besar, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang 

tergolong sebagai pengusaha besar. 

5. Dari Segi Jangka Waktu 

a) Kredit Jangka Pendek (short term loan), berjangka waktu maksimum 1 

tahun. 

b) Kredit Jangka Menengah (medium term loan), berjangka waktu antara 1 

sampai dengan 3 tahun. 

c) Kredit Jangka Panjang (long term loan), berjangka waktu lebih dari 3 

tahun. 

6. Dari Segi Jaminan 

a) Kredit Tanpa Jaminan (unsecure loan), adalah kredit yang diberikan oleh 

bank atau lembaga keuangan tanpa menyerahkan jaminan. 

b) Kredit Dengan Jaminan (secure loan), yaitu semua kredit yang diberikan 

lembaga keuangan dengan jaminan tertentu.  

7. Dari Segi Penggunaan 

a) Kredit Investasi, yaitu kredit yang berjangka waktu menengah dan panjang 

yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau 

penanaman modal. 
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b) Kredit Usaha Kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang 

golongan menengah ke bawah. 

c) Pinjaman Komersial, yaitu pemberian kredit untuk tujuan komersial. 

d) Pinjaman Konsumen, yaitu pemberian kredit untuk tujuan konsumtif. 

e) Kredit Modal Kerja, yaitu pemberian kredit untuk tujuan modal usaha. 

f) Kredit Pemilikan Rumah, diberikan untuk tujuan pembelian rumah. 

g) Kredit Pemilikan Mobil, diberikan untuk tujuan pembelian mobil. 

8. Dari Segi Pembayaran 

a) Pinjaman Angsuran, yaitu pinjaman yang pengembaliannya melalui 

angsuran secara bertahap. 

b) Pinjaman Tetap, yaitu pinjaman dengan cara pengembalian pokok 

pinjaman menurut jangka waktu tertentu. 

c) Demand Loan, yaitu yaitu pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu 

sesuai fasilitas yang tersedia dan pengembaliannya menurut jangka waktu 

tertentu. 

d) Pinjaman Rekening Koran, yaitu fasilitas kredit yang disediakan oleh bank 

sesuai dengan mutasi rekening nasabah yang terutama ditujukan untuk 

menunjang transaksi perdagangan. 

e) Pinjaman Promes (Aksep), yaitu pinjaman yang didasarkan atas jaminan 

promes sesuai dengan nominal maupun jatuh tempo pembayarannya. 

f) Pinjaman Call Money, yaitu pinjaman antarbank yang pembayarannya 

didasarkan atas nominal dan jangka temponya sesuai tingkat bunga yang 

disepakati 
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2.1.6   Sistem Pemberian Kredit 

 Sistem pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan operasi yang penting 

dalam suatu bank, dimana dalam sistem pemberian kredit tersebut tercakup dalam 

prosedur pemberian kredit yang didukung dengan prinsip-prinsip pemberian 

kredit yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

2.1.6.1 Prinsip Pemberian Kredit 

 Dalam sistem pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-

hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar 

terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan 

terjaminnya pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan 

perjanjian.  Maka sudah sewajarnya andaikan pemberian kredit tersebut 

memerlukan perhitungan-perhitungan yang mendalam yang meliputi berbagai 

prinsip-prinsip, asas-asas atau persyaratan-persyaratan tertentu. 

 Ada 3 (tiga) macam konsep tentang prinsip pemberian kredit menurut Firdaus 

(2004:83), yaitu: 

1. Prinsip 5C. 

2. Prinsip 5P. 

3. Prinsip 3R 

 Prinsip-prinsip pemberian kredit tersebut dujelaskan sebagai berikut: 

1. Prinsip 5C 

a) Character (watak/kepribadian) 
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Character atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu 

pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit.  

Kreditur sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam 

termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang 

teguh janjinya, selalu berusaha melunasi utang-utangnya pada waktu yang 

telah ditetapkan. 

b) Capacity (kemampuan) 

Capacity merupakan kesanggupan peminjam untuk mendapatkan 

pendapatannya di masa yang akan datang, bagaimana kemungkinan dan 

berapa besarnya.  Karena hal ini penting dalam menentukan berhasil atau 

tidak suatu perusahaan di masa yang akan datang. 

c) Capital (modal) 

Capital yaitu berapa besar dan bagaimana sifat modal si peminjam.  Pihak 

kreditur harus mengetahui tentang berapa banyak dan bagaimana struktur 

modal yang dimiliki oleh debitur. 

d) Collateral (jaminan atau agunan) 

Collateral adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat 

sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk 

menyelesaikan utangnya sesuai dengna perjanjian kredit. 

e) Condition of economic (kondisi ekonomi) 

Condition of economic yaitu bagaimana keadaan ekonomi pada waktu itu, 

apakah kedaan ekonomi negara dalam keadaan sehat dan terarah.  Kreditur 

harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh 
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dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana 

prospek di masa datang. 

 

2. Prinsip 5P 

a) Party (golongan) 

Yang dimaksud dengan party adalah mencoba menggolongkan calon 

peminjam ke dalam kelompok tertentu menurut character, capacity, dan  

capital dengan jalan penilaian 3C tersebut. 

b) Purpose (tujuan) 

Yang dimaksud dengan purpose adalah tujuan penggunaan kredit yang 

diajukan, apa tujuan yang sebenarnya (real purpose) dari kredit tersebut, 

apakah mempunyai aspek-aspek sesuai yang positif dan luas atau tidak. 

c) Payment (sumber pembiayaan) 

Payment adalah perkiraan tentang pendapatan dan keuntungan yang akan 

dicapai oleh perusahaan yang mengambil kredit yakni untuk 

memperkirakan kemampuan dan kekuatan debitur dalam membayar 

kembali utangnya. 

 

 

d) Profitability (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan) 

Profitability yaitu kemampuan untuk memperoleh keuntungan yang akn 

diraih oleh pihak debitur apabila kredit tersebut direalisasikan. 

e) Protection (perlindungan) 
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Protection dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak 

diduga sebelumnya, maka kreditur perlu untuk melindungi kredit yang 

diberikan antara lain dengan jalan meminta jaminan dari debiturnya. 

 

3. Prinsip 3R 

a) Return (hasil yang dicapai) 

Return, yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan 

debitur setelah mendapat kredit, apakah cukup memadai untuk menutupi 

pinjaman serta sekaligus memungkinkan pola usahanya untuk berkembang 

terus. 

b) Repayment (pembayaran kembali) 

Repayment, yaitu penilaian lanjutan setelah return, kemudian diprediksi 

kemampuan jadwal serta jangka waktu pengembalian kredit. 

c) Risk Bearing Ability (kemampuan untuk menanggung risiko) 

Risk Bearing Ability, yaitu kemampuan untuk menanggung risiko 

kegagalan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. 

Dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit, biasanya suatu 

permohonan kredit dinilai dan dianalisis secara mendalam, baik kuantitatif dan 

kualitatif dalam apa yang disebut analisis atau penialain kredit.  Analisis kredit 

sangat penting artinya untuk memutuskan apakah suatu permohonan kredit itu 

akan ditolak atau akan diterima. 
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2.1.6.2 Prosedur Pemberian Kredit 

 Prosedur pemberian kredit adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan di 

dalam mengelola permohonan kredit saat permohonan tersebut diterima sampai 

dengan pencairan dana kredit.  Manfaat dari prosedur pemberian kredit antara lain 

adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah, untuk 

mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam permohonan 

kredit tersebut, dan untuk mengusahakan pemberian kredit dalam waktu singkat. 

 Secara umum prosedur pemberian kredit menurut Tohar (2004:108) adalah 

sebagai berikut: 

1. Permohonan kredit 
2. Evaluasi atau analisis pemberian kredit 
3. Keputusan pemberian kredit 
4. Perjanjian kredit 
5. Pencairan kredit 
 
 
      Tahapan-tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Permohonan Kredit 

Permohonan kredit umumnya dilakukan dengan mengisi formulir permohonan 

kredit.  Prosedur pengisisan formulir permohonan kredit tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a) Calon peminjam terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pinjaman 

yang telah tersedia. 

b) Petugas memberikan petunjuk serta bimbingan kepada calon peminjam 

dalam pengisian formulir. 

c) Proses permohonan diteruskan utnuk diproses. 
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2. Evaluasi atau Analisis Kredit 

Fungsi utama dari evaluasi atau analisis pinjaman adalah untuk menilai 

sampai sejauh mana kreidt tersebut diperlukan oleh calon peminjam dan 

menilai kondisi serta kemampuan pinjaman untuk melunasi pinjaman tersebut.  

Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengevaluasi pinjaman adalah 

sebagai berikut: 

a) Melakukan interview pada calon peminjam 

Tujuan dari interview atau tanya jawab adalah sebagai berikut: 

1) mengetahui sampai sejauh mana calon penerima kredit menguasai 

kegiatan usahanya; 

2) meneliti kembali kebenaran data atau informasi yang diterima; 

3) mengenal lebih dekat pribadi sifat serta watak dari calon peminjam; 

4) mengetahui hal-hal lain dari calon peminjam seperti latar belakang 

kehidupan, pendidikan, dan pengalaman usaha. 

b) Melakukan penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak 

tentang: 

1) reputasi dan kondisi calon peminjam; 

2) hubungan dengan pemberi kredit, bank lain, dan kondisinya sampai 

saat ini; 

3) penilaian dari teman atau rekan usaha atau tetangganya; 

c)   Melakukan peninjauan ke tempat usaha  
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Hal ini dilakukan apabila sifat, jenis usaha calon peminjam benar-benar 

memerlukan untuk ditinjau guna melihat sampai sejauh mana 

perkembanganya. 

3. Keputusan Kredit 

Keputusan kredit ini berisi hal-hal sebagai berikut: 

a) Setiap permohonan pinjaman memperoleh wewenang dari pemimpin bank. 

b) Manajer kredit di dalam mengambil keputusan, mempergunakan bahan 

pertimbangan sebagai berikut: 

1) hasil evaluasi dari permohonan kredit; 

2) informasi lain yang diperoleh dari sumber lain sepanjang menyangkut 

calon peminjam. 

c) Ketentuan-ketentuan kredit yang tertulis pada lembaran evaluasi yang 

memuat: 

1) jumlah kredit yang disetujui; 

2) penggunaan kredit; 

3) besarnya bunga kredit; 

4) tanggal jatuh tempo kredit; 

5) jaminan kredit. 

d) Setiap keputusan yang diambil harus ditandatangani oleh pimpinan bank 

yang bersangkutan. 

4. Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit berisi hal-hal berikut ini: 

Peranan pengendalian internal..., Anggie Giselalutfi, Ak.-Ibs, 2009



 42 

a) Perjanjian kredit merupakan hal yang harus dilaksanakan sebelum kredit 

dicairkan. 

b) Penandatangan perjanjian kredit baru yang harus dapat dilakukan setelah 

adanya keputusan kredit dari hasil evaluasi. 

c) Perjanjian kredit tersebut dilaksanakan yang meliputi surat perjanjian 

pinjaman dan surat kuasa menjual/memindah hak. 

d) Surat perjanjian yang asli harus disimpan oleh bank. 

e) Penandatanganan perjanjian dilaksanakan di bank. 

f) Copy dari perjanjian harus dipegang oleh debitur, aslinya ada pada bank. 

5. Pencairan Kredit 

Pencairan kredit merupakan tahap terakhir  dari prosedur pemberian kredit 

setelah ketentuan-ketentuan dipenuhi oleh peminjam atau debitur.  Peminjam 

harus menandatangani kuitansi dua rangkap dua sebagai bukti tanda terima 

uang tersebut.  Pinjaman ini diberikan secara tunai  untuk pemohon kecil, dan 

bisa dalam bentuk lain untuk pemohon besar.  Bilamana memungkinkan agar 

diusahakan pencairannya secara bertahap.  Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut. 

 

 Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dapat dijelaskan bahwa 

proses pemberian kredit dimulai dengan pengajuan permohonan kredit secara 

tertulis oleh nasabah yang dituangkan dalam surat permohonan kredit yang 

disertai persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank.  Selanjutnya pihak bank 

melakukan penyelidikan berkas jaminan yang tujuannya untuk mengetahui 
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apakah berkas yang diajukan telah lengkap dan sesuai dengan yang 

dipersyaratkan.  Dalam penilaian kelayakan kredit, pihak bank pun dapat 

melakukan kegiatan wawancara dengan calon nasabah yang tujuannya untuk 

mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. 

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen, 

keabsahan dan keaslian serta penilaian yang meliputi seluruh studi kelayakan, 

langkah selanjutnya adalah keputusan kredit yaitu untuk menentukan layak 

atau tidaknya kredit diberikan. 

 

2.1.7   Efektivitas 

2.1.7.1 Pengertian Efektivitas 

     Dalam kondisi usaha yang sedemikian kompetitif dewasa ini, masalah efisiensi 

dan efektivitas menjadi hal yang penting.  Untuk menghindarkan diri dari akibat-

akibat yang membawa kepada kegagalan dalam pemberian, maka dalam 

aktivitasnya bagian kredit harus mengetahui secara rinci jenis kredit yang 

bagaimana yang diperlukan oleh nasabahnya, kemungkinan-kemungkinan 

penyelewengan baik oleh nasabah dalam hal ini menyelewengkan kredit yang 

diberikan, maupun oleh pihak internal bank itu sendiri.  Hal ini perlu dilaksanakan 

untuk menghindari inefisiensi dan inefektivitas dalam pemberian kredit. 

     Menurut Komaruddin (1994:768) pengertian efektivitas adalah sebagai berikut: 

”Efektivitas adalah suatu keadaan yng mampu menunjukkan tingkatan 

keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya.” 
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Menurut Arens dan Loebbecke (2000:768), efektivitas didefinisikan sebagai 

berikut: 

”Efectiveness refers to accomplishment of objectives, where as efficiency 

refers to the resources used to achieve those objectives” 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa efektivitas cenderung 

pada pencapaian suatu hasil yang berkaitan dengan derajat keberhasilan suatu 

perusahaan utnuk mencapai tujuannya.  Jadi efektivitas adalah hubungan antara 

hasil yang diperoleh dengan tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi. 

 

2.1.7.2 Efektivitas Sistem Pemberian Kredit 

Kredit efektivitas sangat berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai, maka 

untuk mencapai efektivitas system pemberian kredit perlu diketahui tujuan 

pemberian kredit yang diharapkan.  Untuk itu bagian perkreditan perlu 

menetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk mencapai tujuan pemberian kredit.  

Dalam hal ini digunakan prinsip-prinsip perkreditan yang lebih dikenal dengan 

prinsip 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of 

economic.  Apabila prinsip tersebut telah terpenuhi, diharapkan tujuan pemberian 

kredit yang meliputi permohonan kredit, analisis kredit, keputusan kredit, 

perjanjian kredit serta pencairan kredit. 

Selain terpenuhinya prinsip dan prosedur pemberian kredit, suatu sistem 

pemberian kredit dapat dikatakan efektif apabila kredit tersebut dapat kembali 

sesuai waktu yang ditetapkan dengan sejumlah bunga yang telah ditentukan.  

Prosedur pemberian kreditpun menentukan keefektifan pemberian kredit, jika 
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kredit yang diberikan betul-betul tepat sasaran dan tepat guna, maka efektivitas 

sistem pemberian kredit akan tercapai. 

 

2.2   Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1   Pengendalian Internal Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan 

Menengah 

Setiap bank harus memilki struktur pengendalian internal yang memadai 

dalam hal perkreditan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. 

Beberapa pokok utama dalam pengendalian internal kredit menurut Tjukria P. 

Tawaf (1999:270) adalah: 

Sistem Pemberian 
Kredit 

Pengendalian 
Internal 

Prinsip Prosedur 

Character   

Capital  

Capacity  

Permohonan  
 

Collateral  

Analisis 
 Keputusan 

 Perjanjian 
 Conditions of 

Economics 
Pencairan 
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1. Harus ada sistem pengendalian intern yang baik dalam arti ada pemisahan 
fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pembayaran 
kepada debitur, penagihan, analisis, administrasi kredit, dan taksiran agunan. 

2. Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui direksi.  
Kebijakan tertulis mengenai kredit paling tidak harus memuat ketentuan 
mengenai limit cabang dan limit pemberi persetujuan, ketentuan mengenai 
jenis kredit yang dilarang, ketentuan mengenai jangka waktu kredit 
(maksimum dan minimum); ketentuan mengenai tingakat bunga dan provisi; 
ketentuan mengenai perbandingan antara kredit dengan jaminan; informasi 
keuangan yang harus diperoleh dari debitur; konsentrasi kredit; dan pengertian 
kredit bermasalah dan penanganannya. 

3. Harus ada aparat yang kompeten yang akan memprotes kredit.  Artinya para 
pengelola kredit di bank harus mempunyai pengetahuan yang cukup serta 
keterampilan yang memadai dalam menangani permasalahan kreditnya. 

4. Harus ada fungsi review terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen 
harus selalau memantau pelaksanaan review tersebut.  Dalam hubungan ini, 
pelaksanaan review serta pemantauan tindak lanjut atas masalah yang ada 
harus dilakukan secara terus menerus dan dibangun dengan sistem yang 
terorganisir sehingga melakukan deteksi dini atas permasalahan yang ada 
berikut penanganan tindak lanjutnya. 

 
 

Intisari dari pengendalian intern adalah tindakan untuk mengarahkan kegiatan, 

termasuk koreksi atas kekurangan yang ada serta penyesuaian kegiatan agar 

selaras dengan tujuan yang ditetapkan.  Untuk mencapai tujuan tersebut 

pengendalian internal harus ditetapkan pada semua tahap perkreditan. 

Seperti telah diketahui bahwa tujuan penerapan pengendalian internal adalah 

menjaga untuk mendorong kehandalan laporan keuangan, mendorong efisiensi 

dan efektivitas operasi, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan. 

     Hal ini berarti pengendalian internal yang diterapkan pada sistem pemberian 

kredit pada bank bertujuan untuk: 

1. Penjagaan dan pengawasan terhadap kekayaan bank, khususnya di bidang 

perkreditan dapat berjalan dengan baik untuk mnghindarkan penyelewengan 

baik dari intern maupun ekstern. 

Peranan pengendalian internal..., Anggie Giselalutfi, Ak.-Ibs, 2009



 47 

2. Kebenaran data administratif di bidang perkreditan serta penyusunan 

dokumen-dokumen perkreditan yang baik. 

3. Peningkatan efisiensi di dalam pengelolaan operasional sesuai rencana. 

4. Menjaga dan memastikan pelaksanaan peraturan dan perundangan serta 

kebijakan yang telah ditetapkan dalam buku pedoman, atau surat edaran telah 

dilaksanakan dengan baik. 

 

2.2.2 Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem 

Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah 

Pengendalian internal yang memadai harus didukung oleh adanya unsur-unsur 

pengendalian internal yang meliputi (1) Lingkungan pengendalian, (2) Aktivitas 

pengendalian, (3) Penaksiran risiko, (4) Informasi dan komunikasi, dan (5) 

Pemantauan. 

Semua hal tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal 

yang meliputi (1) menjaga kekayaan dan catatan sendiri yaitu profitability dan 

safety perusahaan; (2) mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi; (3) 

mendorong efisiensi; dan (4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Dengan tercapainya tujuan pengendalian internal akan mendukung terciptanya 

prinsip-prinsip keputusan pemberian kredit yang sehat yang meliputi berbagai 

aspek mengenai peminjam, untuk memutuskan apakah layak diberikan kredit atau 

tidak.  Selanjutnya prinsip-prinsip keputusan kredit yang sesuai akan mendukung 

tercapainya pelaksanaan dan penerapan prinsip 5C yang meliputi karakter, 
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kemampuan, modal, jaminan, kondisi ekonomi demi terwujudnya sistem 

pemberian kredit yang efektif. 

Efektivitas sistem pemberian kredit erat kaitannya dengan tujuan kredit yaitu 

profitability dan safety.  Profitability menyangkut keuntungan dari bunga kredit, 

sedangkan safety menyangkut kelancaran dari pengembalian kredit.  Di samping 

itu apabila kita perhatikan unsur-unsur yang menyebabkan kegagalan dalam 

sistem pemberian kredit pada dasarnya merupakan unsur-unsur pengendalian 

internal yang efektif, ini akan tercermin dalam tingkat kolektibilitas yang dicapai. 

Dengan demikian dapat dinyatakan apabila pengendalian internal sudah 

memadai akan meningkatkan pelaksanaan keputusan pemberian kredit yang baik.  

Sifat hubungan antara pengendalian internal dengan keputusan pemberian kredit 

adalah searah. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Unit Pesisir Cirebon 

yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 183 Cirebon.  Adapun waktu penelitian 

dilaksanakan mulai dari bulan April 2009 sampai dengan bulan Juni 2009. 

 

3.2 Objek Penelitian 

 Dalam penyusunan skripsi ini, yang meliputi objek penelitian adalah 

efektivitas sistem pemberian kredit dan peranan pengendalian internal pada Bank 

Rakyat Indonesia Unit Pesisir Cirebon periode 2006-2008. 

 Melalui penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui 

bagaimana peranan pengendalian internal BRI Unit Pesisir dalam menunjang 

efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, 

yang menurut Moh. Nasir (1999:71) adalah: 

“Penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan 
pekerjaan manusia dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan 
rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang”. 

 
 Dalam penelitian ini digambarkan keadaan yang terdapat di perusahaan 

berdasarkan fakta-fakta nyata pada situasi yang diselidiki. 
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3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung sumber 

yang akan dianalisis.  Penelitian lapangan yang dimaksud untuk memperoleh 

data serta kemudian mengadakan perbandingan antara teori-teori yang 

dipelajari dengan penerapan yang dilakukan oleh BRI Unit Pesisir. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara: 

1)    Kuesioner, melalui daftar pertanyaan kepada Ka Unit, Penilik, dan 

Mantri, untuk dimintai keterangan mengenai sistem pemberian kredit 

dan peranan pengendalian internal dalam keefektifan sistem pemberian 

kredit. 

2) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung, dengan pihak lain 

atau pegawai yang berhubungan dengan nasabah yag diteliti, untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengendalian internal 

dan sistem penberian kredit usaha kecil dan menengah dan prosedur-

prosedurnya. 

3) Observasi atau pengamatan, yaitu melakukan peninjauan langsung untuk 

mempelajari jalannya sistem pemberian kredit usaha kecil dan 

menengah. 
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2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu, mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber informasi dan 

mempelajari buku-buku, catatan-catatan yang berhubungnan dengan masalah 

yang diteliti dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik 

mengenai kegiatan yang diteliti. 

 

3.3.2 Penentuan Responden 

 Sebagai alat pengumpulan data yang utama, maka digunakan metode 

penelitian studi kasus.  Berdasarkan topik yang dipilih, maka responden dalam 

penelitian ini adalah individu-individu yang berkaitan dengan peranan 

pengendalian internal dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha 

kecil dan menengah, termasuk di dalamnya adalah Ka Unit, Penilik, dan Mantri. 

 

3.3.3 Teknik Pengembangan Instrumen 

 Yang dimaksud dengan instrumen adalah yaitu alat untuk menghimpun data 

terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.  Data primer diperoleh 

dari wawancara, observasi, dan kuesioner yang merupakan hasil dari penelitian 

lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari data kepustakaan dan 

merupakan hasil dari penelitian kepustakaan. 

 Adapun kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari dua 

bagian, yaitu: 

1. Pertanyaan umum, yaitu pertanyaan yang menyangkut identitas umum 

responden, seperti nama, usia, pendidikan, jabatan, lama kerja.  Hal tersebut 
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ditanyakan melalui pertanyaan terbuka yang kemungkinan jawabannya tidak 

ditentukan terlebih dahulu dan responden bebas memberikan jawaban. 

2. Pertanyaan khusus, yaitu pertanyaan yang berhubungan dengan peranan 

pengendalian internal dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit 

usaha kecil dan menengah dan diajukan melalui pertanyaan tertutup yang 

jawabannya sudah ditentukan sebelumnya dan responden tidak diberi 

kesempatan untuk memberikan jawaban lain.  Kuesioner ini merupakan 

saduran dari penelitian sebelumnya sehingga tidak perlu lagi dilakukan uji 

validitas dan uji realibilitas. 

 

3.4   Analisis Data  

 Langkah-langkah analisis data dan pengujian kuesioner yang penulis lakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Deskriprif Kualitatif 

Yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dianalisis berdasarkan 

metode yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk menguji sejauh mana 

peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas sistem pemberian 

kredit usaha kecil dan menengah. 

 

b. Analisis Statistik 

Yaitu pengujian dilakukan dengan melaksanakan evaluasi hasil jawaban 

kuesioner yang telah diedarkan.  Hasil jawaban responden yang dibagikan 
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akan disajikan dalam sebuah tabel yang selanjutnya dilakukan pengujian 

kuesioner. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis pengujian kuesioner 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan daftar pertanyaan tertulis (kuesioner) kepada seluruh 

responden yang sebelumnya telah penulis tetapkan.  Dalam hal ini 

ditetapkan lima responden yang penulis anggap mewakili terhadap 

permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengendalian 

internal dan sistem pemberian kredit. 

Pertanyaan terdiri dari dua bagian yaitu bagian pertanyaan umum yang 

menyangkut identitas responden, dan pertanyaan khusus yang 

berhubungan dengan peranan pengendalian internal yang efektif dan 

efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah. 

2. Meminta dan mengumpulkan kembali seluruh daftar pertanyaan 

(kuesioner) yang telah diisi oleh responden. 

3. Mengelompokkan jawaban berdasarkan masalah, dimana dari seluruh 

jawaban responden atas pertanyaan khusus, dalam hal ini peranan 

pengendalian internal dihitung jumlah jawaban ”Ya”, ”Ragu-ragu”, dan 

”Tidak”.  Demikian juga untuk pertanyaan khusus yang menyangkut 

efektivitas sistem pemberian kredit, dihitung jumlah ”Ya”, ”Ragu-ragu”, 

dan ”Tidak”. 

Selanjutnya untuk setiap jawaban akan diberikan niali yaitu jawaban ”Ya” 

nilainya 3, ”Ragu-ragu” nilainya 2, dan ”Tidak” nilainya 1. 
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4. Menghitung jumlah jawaban ”Ya” dan banyaknya pertanyaan untuk setiap 

kelompok. 

5. Memasukkan jumlah jawaban ”Ya” dan jumlah pertanyaan ke dalam 

rumus skor ideal: 

Jumlah Jawaban YA 
     X 100% 

   Jumlah Jawaban Seluruh Responden 
 

6. Menghitung besarnya presentase jawaban ”Ya” untuk setiap kelompok. 

Hasil perhitungan kuesioner, diimplementasikan menurut Champion 

(1991:302) yaitu: 

1)   0 %   -   25 %  No Association or Low Association (Weak asociation) 
2)   26 % -   50 %  Moderately Low Association 
3)   51 % -   75 %  Moderately High Association 
4)   76 % -  100 % High Association (Strong Association) Up to perfect 
 
 

 Sesuai dengan topik yang penulis ambil, penulis melakukan interpretasi 

sebagai berikut: 

1. Untuk pelaksanaan pengendalian internal yang efektif. 

0 %   - 25 %  berarti pengendalian internal tidak efektif. 

26 % - 50 %  berarti pengendalian internal kurang efektif. 

51 % - 75 %  berarti pengendalian internal cukup efektif. 

76 % -100 % berarti pengendalian internal sangat efektif. 

2.   Untuk efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah: 

0 %   -  25 %   berarti sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah tidak 

efektif. 
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26 % - 50 %  berarti sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah 

kurang efektif. 

51 % - 75 % berarti sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah cukup 

efektif. 

76 % -100 % berarti sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah sangat 

efektif. 

3. Untuk mengetahui peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas 

sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah. 

0 %   -  25 % berarti pengendalian internal tidak berperan atau sangat sedikit 

berperan dalam menunjang efektivitas sistem pemberian 

kredit. 

26 % - 50 %   berarti pengendalian internal sedikit berperan dalam menunjang 

efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan 

menengah. 

51 % - 75 %   berarti pengendalian internal cukup berperan dalam menunjang 

efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan 

menengah. 

76 % -100 %   berarti pengendalian internal sangat berperan dalam menunjang 

efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan 

menengah. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Hasil Penelitian 

4.1.1    Sejarah Perusahaan 

 Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang 

terbesar di Indonesia.  Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di 

Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-

en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan 

Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi).  Berdiri 

tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. 

 Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 

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

Republik Indonesia.  Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada 

tahun1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai 

aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama 

menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.  Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 

tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang 

merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche 

Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 

tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank 

Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. 
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 Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang 

pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam 

ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks 

BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural, 

sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit II bidang Ekspor Impor 

(Exim). 

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

Pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-

undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai 

Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor 

dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan 

Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 

tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum. 

 Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 

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

perseroan terbatas. 

 Sampai sekarang PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 tetap 

konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya 

dengan memberikan bantuan modal berupa fasilitas kredit kepada golongan 

pengusaha kecil, hingga kini BRI tetap menjalankan misinya lihatlah bagaimana 

terus meningkatnya kontribusi kredit yang disalurkan pada segmen usaha mikro, 

kecil, dan menengah (UMKM), kontribusi ini semakin besar saja di keseluruhan 

portofilio kredit Bank BRI.  Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan 
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penyaluran KUK (Kredit Usaha Kecil) pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 

milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada 

tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar. 

 Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka 

sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit kerja yang berjumlah 

4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor 

Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang (dalam negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 

1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 

Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 

P.POINT,3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa. 

 Kepemilikannya Bank Rakyat Indonesia (Persero) masih 100% ditangan 

Pemerintah Republik Indonesia. 

 

4.1.1.1 BRI Unit Pesisir Cirebon 

 BRI Unit Pesisir Cirebon adalah salah satu BRI Unit yang berada di wilayah 

Cirebon Kota, yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 183 Cirebon Jawa Barat.  

Wilayah kerja dari BRI Unit tersebut adalah daerah-daerah sekitar BRI Unit 

tersebut, yaitu kecamatan kejaksan dan lemah wungkuk, namun tidak menutup 

kemungkinan BRI Unit Pesisir ini juga melayani semua nasabah di wilayah 

Cirebon Kota maupun Kabupaten.  

 

• Visi BRI Unit 
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 Sebagai lembaga keuangan dengan reputasi internasional dan tumbuh secara 

sehat melalui penyediaan layanan jasa perbankan yang dibutuhkan pengusaha 

mikro. 

• Misi BRI Unit 

o Memberikan pelayanan perbankan tanpa subsidi kepada nasabah mikro, 

dengan menawarkan produk simpanan, jasa bank lainnya dan pinjaman 

dengan bunga pasar. 

o Memberikan pelayanan jasa keuangan yang dibutuhkan nasabah mikro, 

melalui BRI Unit yang dikelola dengan mempertahankan prinsip umum 

yang tersebut diatas. 

 

4.1.1.2 Fungsi dan Peranan BRI Unit Pesisir dalam Pemberian Kredit 

 BRI Unit harus menjalankan fungsinya sebagai salah satu lembaga perkreditan 

yang mampu membantu keperluan kredit nasabahnya dengan syarat-syarat ringan. 

 Berdasarkan hasil penelitian, BRI Unit Pesisir mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

1. BRI Unit Pesisir ikut berfungsi dalam memperkokoh perekonomian rakyat 

sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional sebagaimana 

haknya bank pada umumnya. 

2. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia. 

3. BRI Unit Pesisir berusaha membangun dan mengembangkan potensi dan 

kemampuan ekonomi nasabah khususnya dan masyarakat pada umumnya 

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. 
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4. Sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional yaitu sebagai salah satu wadah 

penghimpun ekonomi lemah. 

5. BRI Unit Pesisir berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha 

kecil dan menengah. 

 Sedangkan peranan BRI Unit bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya atau 

yang berada didalam wilayah kerja BRI Unit tersebut.  Salah satu peran yang 

sangat penting bagi masyarakat wilayah sekitarnya adalah BRI Unit memberikan 

kredit dengan bunga pasar yang banyak diminati oleh para pedagang, nelayan, 

petani yang berada di wilayah BRI tersebut.  Mereka yang kekurangan modal 

untuk melakukan usahanya, akan meminjam modal tersebut dari BRI Unit.  Dan 

juga BRI Unit menawarkan produk simpanan.  BRI Unit sangat berperan penting 

dalam kemajuan usaha masyarakat sekitarnya.  Karena salah satu tugas BRI Unit 

adalah membantu permodalan. 

 Jadi secara keseluruhan bahwa fungsi dan peranan BRI Unit adalah untuk 

memperkokoh perekonomian rakyat dan membina kelangsungan serta 

perkembangan demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat 

yang adil dan makmur.  

 

4.1.1.3 Aktivitas Usaha BRI Unit Pesisir 

 Hanya ada satu jenis tabungan di BRI Unit, yaitu SIMPEDES.  Simpedes yang 

merupakan kependekan dari Simpanan Pedesaan ini adalah simpanan masyarakat 

dalam bentuk tabungan yang di layani baik di BRI Unit/Cabang ataupaun Cabang 
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Pembantu, yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat dan frekuensi serta 

jumlah pengambilannya tidak di batasi sepanjang saldonya mencukupi. 

 Deposito adalah simpanan, hampir sama dengan tabungan hanya yang 

membedakan adalah deposito tidak dapat ditarik setiap saat, karena deposito 

mempunyai jangka waktu penarikan.  Jadi deposito hanya dapat ditarik jika sudah 

jatuh tempo.  Untuk membuka deposito, hanya diperlukan foto copy KTP atau 

tanda pengenal lainnya dan mengisi aplikasi serta KCTT sama seperti pembukaan 

tabungan.  Setoran awal untuk membuka deposito adalah RP 1.000.000,- . 

 Kredit yang ada di BRI Unit bernama KUPEDES, yaitu kredit umum 

pedesaan.  Kupedes adalah kredit yang bersifat umum, individual, selektif, dan 

berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha 

mikro yang layak (eligible).  Kupedes ini dapat diberikan untuk semua usaha 

kebutuhan pembiayaan usaha mikro (microfinancing) di masyarakat dengan 

prosedur yang relative mudah dan sederhana, baik untuk tujuan produktif maupun 

konsumtif.   

 Kupedes ditujukan kepada pengusaha kecil, usaha rumah tangga dan golbertap 

yang memerlukan tambahan pembiayaan s/d 100 juta paling lama 5 tahun  yang 

berada dalam seluruh sektor ekonomi.  Pengusaha kecil dan rumah tangga tersebut 

pada umumnya memiliki usaha dengan karakteristik antara lain: banyak kegiatan, 

tidak terorganisasi, manajemen keluarga, tidak mempunyai catatan keuangan, 

tidak memiliki izin usaha serta tidak berbadan usaha. 
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 Kupedes yang ada di tiap BRI Unit adalah: 

• Kupedes Usaha 

• Kupedes K3 

• Kupedes Golbertap 

• Kupedes Pertanian. 

 

4.1.1.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas pada BRI Unit Pesisir 

 Struktur organisasi merupakan kerangka kerja dan pola hubungan anatara 

pimpinan dan karyawan, yaitu antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap 

individu dalam organisasi. 

 Struktur organisasi ini sangat penting dalam melakukan seluruh aktivitas BRI 

Unit Pesisir guna meningkatkan dan mengembangkan usaha bank tersebut.  

Struktur Organisasi BRI Unit Pesisir Cirebon 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BRI Unit Pesisir Cirebon, 2009 

 

Ka Unit 

Customer 
Service 

Teller 

Mantri Mantri 
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 Berikut adalah uraian tugas masing-masing posisi pada bagian struktur 

organisasi BRI Unit Pesisir. 

1. Ka Unit 

Ka Unit mempunyai tugas sebagai pemutus kredit yang diajukan dan 

bertanggungjawab penuh atas unit tersebut.   

2. Mantri 

Mantri bertugas mencari nasabah kredit mikro, mengunjungi nasabah untuk 

mengecek data-data, memberikan penjelasan mengenai kredit, bunga 

pinjaman, prosedur peminjaman, dan sebagainya.  Pendidikan mantri minimal 

S1 dan biasanya seorang mantri sudah pernah bekerja terlebih dahulu sebagai 

customer service atau teller. 

3. Customer Service 

Customer service bekerja memberikan pembukuan, mengisi blanko-blanko 

untuk pinjaman, membantu nasabah dalam mengisi formulir, menjelaskan 

kepada nasabah mengenai segala macam jasa bank, membereskan arsip-arsip, 

dan menyortirnya untuk di tulis didalam blanko pinjaman. 

4. Teller 

Teller mempunyai tugas melayani nasabah yang ingin menabung, meminjam 

ataupun mengambil sejumlah dana dari bank. 
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4.1.2  Pelaksanaan Pengendalian Internal pada Bank Rakyat Indonesia Unit 

Pesisir Cirebon 

 Pada dasarnya pengendalian internal yang memadai akan membantu 

manajemen dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional 

perusahaan, keandalan laporan keuangan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan-peraturan. 

 Pengendalian internal yang diterapkan pada Bank Rakyat Indonesia memuat 

seluruh unsur-unsur pokok dari pengendalian internal. 

 

4.1.2.1 Lingkungan Pengendalian 

 Dalam lingkungan pengendalian, Bank Rakyat Indonesia Unit Pesisir Cirebon 

mempunyai komitmen bahwa pengendalian internal merupakan hal penting dalam 

sistem pemberian kredit.  Untuk mewujudkan pengendalian internal tersebut maka 

diterapkan unsur-unsur: 

a.   Integritas dan Nilai Etika 

Bank Rakyat Indonesia Unit Pesisir menerapkan integritas dan nilai etika 

pada seluruh karyawannya.  Hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan-

peraturan yang ditetapkan oleh manajemen berupa tata cara kepegawaian 

mengenai etika dan perilaku.  Aturan-aturan tersebut kemudian 

dikomunikasikan kepada seluruh karyawan yang harus dilaksanakan oleh 

setiap karyawan.  Apabila ada karyawan yang tidak melaksanakan aturan-

aturan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, maka kepada 
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karyawan tersebut akan dikenakan sanksi.  Sanksi yang dikenakan tersebut 

dapat berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis atau surat peringatan. 

Selain aturan-aturan, Bank Rakyat Indonesia juga menetapkan kriteria 

berpakaian untuk para karyawan, yaitu: 

- Hari Senin sampai Kamis memakai seragam yang telah ditentukan.  Dan 

untuk hari Jumat memakai seragam bebas tapi tetap rapi. 

- Setiap hari karyawan maupun karyawati harus menggunakan sepatu. 

Melalui aturan tersebut, manajemen telah berusaha untuk mengurangi godaan 

yang mengakibatkan karyawan bertindak tidak jujur, melanggar hukum dan 

tidak etis. 

Dalam melakukan transaksi kredit, integritas dan nilai etika karyawannya 

cukup baik.  Hal ini terlihat dari kejujuran karyawan dalam pencatatan dan 

transaksi kredit serta mampu menetapkan dan melaksanakan kebijakan kredit 

dengan benar sehingga kredit yang telah diberikan dapat kembali dalam waktu 

yang telah disepakati bersama antara pihak Bank dan nasabah.  

b.   Komitmen terhadap Kompetensi 

Komitmen terhadap kompetensi Bank Rakyat Indonesia sudah cukup baik, 

hal ini dapat dilihat dari setiap karyawan yang ditempatkan sesuai dengan 

pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. 

BRI Unit Pesisir menetapkan spesifikasi yang jelas mengenai uraian pekerjaan 

dan latar belakang pendidikan juga keterampilan yang dibutuhkan oleh 

seseorang untuk menduduki posisi tertentu. 
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c.   Dewan Direksi dan Komite Audit 

Pada BRI Unit Pesisir telah terdapat audit internal yang ada di kantor 

cabang, tetapi tidak secara khusus menangani masalah kredit melainkan 

kegiatan operasional secara keseluruhan.  Sedangkan pemeriksaan khusus 

mengenai kredit dilakukan oleh Satuan Pengendalian Internal yang ada 

dikantor cabang.   

Pemeriksaan yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan dan penilaian atas rugi, 

penilaian terhadap permohonan kredit, dan pemeriksaan terhadap asset.  

Satuan Pengendlian Internal ini bertanggungjawab terhadap Direksi. 

d.   Filosofi dan Gaya Kepemimpinan 

Dengan adanya filosofi yang dianut oleh BRI Unit Pesisir yaitu aman, 

terarah, dan produktif, menunjukkan adanya pengendalian terhadap 

pelaksanaan pemberian kredit.  Dilihat dari hasil wawancara dan kuesioner, 

prosedur pemberian kredit dilaksanakan secara cepat dan tidak berbelit-belit.  

Bila dilihat dari gaya kepemimpinannya, sudah ada pemisahan fungsi yang 

jelas sehingga setiap bagian bertanggungjawab atas pekerjaanya masing-

masing. 

e.   Struktur Organisasi 

BRI Unit Pesisir ini memiliki struktur organisasi yang berbentuk lini dan 

staff yang mencerminkan garis wewenang dan tanggung jawab yang ada 

dalam pencapaian tujuan bank. 
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f.   Pembagian Wewenang dan Tanggung Jawab 

 Seperti yang dilihat dari struktur organisasi BRI Unit Pesisir, terdapat 

pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas yang dapat dilihat dari 

Kepala Unit melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada staff di 

bawahnya.  Dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit, ka unit 

melimpahkan kepada mantri, sehingga mantri bertanggungjawab kepada ka 

unit dan dalam memutuskan pemberian kredit harus berdasarakan persetujuan 

ka unit 

g.   Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia 

Kebijakan dan prosedur kepegawaian ini berkaitan dengan komitmen 

terhadap kompetensi karyawan.  BRI Unit ini mempunyai kebijakan dan 

prosedur kepegawaian, yang dimulai dari adanya prosedur penerimaan 

karyawan, pembinaan karyawan, termasuk pemberian penghargaan maupun 

sanksi. 

 BRI Unit ini menerapkan kebijakan dan prosedur dalam merekrut 

karyawan sehingga didapat karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya 

untuk mendukung sistem pengendalian internal yang efektif. 

 BRI Unit ini melakukan penerimaan pegawai melalui Kantor Pusat.  

Penyeleksian calon karyawan melalui beberapa tes (tes psikologi, tes IQ, tes 

kesehatan) dan wawancara mengenai motivasi dan pengalaman kerja, 

kesepakatan kerja, aturan perusahaan, aturan serta ruang lingkup pekerjaan 

yang diberikan. 
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 BRI Unit ini menetapkan kriteria yang jelas mengenai kenaikan gaji, 

penilaian karyawan, serta pemilihan karyawan yang berprestasi sehingga 

sebagai penghargaan karyawan yang berprestasi tersebut akan mendapat 

kenaikan jabatan. 

Proses penggajian karyawan diberikan secara bulanan.  Selain gaji, BRI Unit 

ini juga memberikan: 

a) Upah lembur, kerja lembur biasanya dilakuan oleh karyawan pada akhir 

bulan. 

b) Tunjangan Hari Raya, diberikan kepada seluruh karyawan setahun sekali. 

c) Bonus, diberikan kepada seluruh karyawan dan besarnya dilihat dari masa 

kerja dan penilaian pegawai setiap tahun. 

 Pengaturan jam kerja pada BRI Unit Pesisir ini telah ditentukan yaitu dari 

jam 07.30 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB dan diberikan waktu istirahat 

selama 1 (satu) jam mulai dari jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB. 

 BRI Unit Pesisir juga menyediakan fasilitas-fasilitas berupa jaminan sosial 

kepada karyawannya, seperti: 

a) Pengobatan, diberikan kepada karyawan dan bisa dilaksanakan bebas di 

dokter mana saja, dengan penggantian dokter dan resep/obat sesuai 

kebijaksanaan dari bank. 

b) Cuti, diberikan kepada karyawan yang menikah, hamil atau sakit. 

c) Fasilitas lain, seperti acara rekreasi yang biasanya diadakan setiap tahun. 
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h.   Kesadaran Pengendalian 

 Ka Unit sebagai penanggungjawab dalam BRI Unit ini selalu concern 

terhadap kemungkinan adanya penyimpangan yang akan terjadi.  Sedini 

mungkin manajemen akan menerapkan sistem pengendalian untuk 

menghindari penyimpangan, serta terbuka terhadap temuan-temuan audit 

internal guna meningkatkan efektivitas operasional. 

4.1.2.2 Penaksiran Risiko 

 Untuk mencegah atau minimal mengurangi masalah-masalah kredit sebagai 

akibat adanya risiko kredit, maka dilakukan penaksiran risiko pada BRI Unit 

Pesisir dilihat dari sudut pandang: 

a.   Karyawan Baru 

 Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko terjadi adanya 

perubahan akibat adanya karyawan baru, manajemen dalam menerima 

karyawan baru mengadakan job training selama 1 (satu) bulan, dilanjutkan 

masa percobaan dengan pelatihan selama 3 (tiga) bulan terhadap karyawan 

baru. 

b.   Sistem Informasi Baru 

 BRI Unit ini dalam pelaksanaannya masih kurang mengikuti 

perkembangan sistem informasi baru, karena sistem yang lama masih 

dianggap sudah cukup. 

c.   Laju Pertumbuhan yang Pesat 

 Sejalan dengan perekonomian nasional yang semakin lesu, maka 

diperlukan untuk meningkatkan perekonomian nasional dan diharapkan 
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memberikan prospek usaha yang berguna untuk meningktakan perekonomian 

nasional.  Mengingat kondisi tersebut, BRI Unit ini berusaha melakukan 

peningkatan penghimpunan dana untuk tercapainya keseimbangan antara 

penghimpunan dan penyaluran dana melalui program dan langkah-langkah 

yang diambil, diantaranya: 

- Meningkatkan profesionalisme karyawan. 

- Peningkatan pelayanan kepada nasabah 

- Melaksanakan kegiatan promosi. 

d.   Teknologi Baru 

 BRI Unit dalam pembuatan laporan dan informasi memanfaatkan 

kemajuan teknologi.  BRI Unit ini juga telah menerapkan perhitungan 

komputerisasi, hal ini dilakukan agar risiko kesalahan relatif kecil, meskipun 

masih terdapatnya human error.  Hanya saja dalam pelayanan terhadap 

nasabah masih belum menggunakan sistem komputerisasi. 

e.   Perubahan Struktur Organisasi 

 Restrukturisasi karyawan diadakan secara bertahap dalam proses 

pengendalian di BRI, dengan restrukturisasi ini diharapkan akan terhindarnya 

risiko kejenuhan karyawan terhadap pekerjaannya yang akan berdampak pada 

inefektivitas kegiatan pemberian kredit.  Dalam hal ini BRI melakukan mutasi 

baik dalam satu unit maupun ke unit lainnya atau ke cabang. 

f.   Kegiatan-kegiatan Luar 

 BRI Unit ini secara proaktif telah menetapkan strategi pengembangan 

perusahaan yang jelas meliputi penetapan pasar sasaran yang jelas, 
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peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan jaringan 

kantor. 

g.   Keputusan-keputusan Akuntansi 

 BRI Unit ini senantiasa menjaga konsistensi terhadap kebijakan dan 

prinsip akuntansi yang diterapkan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan 

dapat menjadi pembanding dari tahun ke tahun. 

4.1.2.3 Aktivitas Pengendalian 

 Aktivitas pengendalian dibuat untuk memberian keyakinan bahwa petunjuk 

yang dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan. 

Unsur-unsur pengendalian internal yang menyangkut aktivitas pengendalian pada 

BRI Unit Pesisir adalah: 

a.   Pemisahan Tugas yang Cukup 

Struktur organisasi menunjukkan adanya pemisahan fungsi khususnya 

bagian-bagian yang terkait dengan pengendalian internal dan sistem 

pemberian kredit, yaitu: 

1. Customer Service 

Bertugas menerima permohonan kredit dari nasabah untuk nantinya 

diberikan kepada mantri untuk dianalisis. 

2. Mantri 

Bertugas menerima permohonan kredit dari nasabah yang diberikan oleh 

customer service untuk diperiksa dan dianalisis mengenai kelayakan kredit 

tersebut. 
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3. Ka Unit 

Berwenang memutuskan pemberian kredit sesuai dengan batas 

kewenangan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. 

b.   Dokumen dan Catatan yang Memadai 

 Dokumen dan catatan merupakan objek dimana setiap transaksi di-entry 

dan diikhtisarkan.  Setiap transaksi yang terjadi dicatat pada dokumennya 

masing-masing.  Bukti-bukti transaksi yang berupa slip maupun bukti lainnya 

dicatat dan diarsip oleh bagian-bagian yang bertanggungjawab. 

c.   Pengendalian Fisik atas Aktiva dan Catatan 

 Untuk memenuhi pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, setiap bagian 

mengadakan lemari arsip untuk menyimpan catatan-catatan penting.  Selain 

itu bank secara berkala melakukan pemantauan dan penilaian perkembangan 

kredit yang disalurkankannya.  Ini dilakukan dengan memeriksa dokumen-

dokumen kredit dan mewajibkan melaporkan tingkat kolektibilitas kredit 

dalam laporan bulanan internal. 

d.   Performance Review 

 BRI Unit Pesisir secara berkala mengadakan evaluasi terhadap prestasi 

karyawannya.  Evaluasi ini dilakukan minimal setiap periode enam bulan 

sekali.  Ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja para karyawannya.  

Karyawan yang berprestasi tersebut akan diberikan penghargaan baik berupa 

materi maupun penghargaan berupa piagam. 

Sedangkan untuk kepala Unit, diadakan evaluasi oleh penilik yang secara 

berkala mengunjungi unit-unit untuk memantau dan memastikan bahwa unit-
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unit tersebut tidak melakukan penyimpangan dan beroperasi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

4.1.2.4 Informasi dan Komunikasi 

 Informasi pada BRI Unit mulai dari entry data-data yang berhubungan dengan 

nasabah, pokok pinjaman, tanggal pinjaman, penilaian pinjaman dan laporan 

reputasi nasabah. 

 Komunikasi yang dilakukan oleh pihak BRI terhadap nasabahnya, biasanya 

dilakukan secara langsung oleh pihak BRI Unit Pesisir yang biasa disebut dengan 

mantri, atau bisa juga melalui alat komunikasi langsung seperti telepon. 

 

4.1.2.5 Pemantauan 

 Pemantauan yang dilakukan oleh BRI Unit pesisir adalah untuk mendeteksi 

secara dini kemungkinan adanya penyimpangan yang telah ditetapkan sebelumnya 

dalam persetujuan kredit baik oleh pihak BRI Unit maupun oleh nasabah, seperti 

penyimpangan yang terjadi pada sistem keuangan BRI Unit, manajemen, maupun 

kegiatan usaha bank (secara fisik). 

 Penyimpangan tersebut merupakan faktor risiko yang dapat merugikan bank 

maupun nasabah.  BRI Unit Pesisir secara berkesinambungan melakukan 

pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan operasi bank, dengan tujuan 

mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam operasi bank, sehingga 

dapat diupayakan pengendalian internal yang memadai. 
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4.1.2.6 Tercapainya Tujuan Pengendalian Internal 

 Dengan adanya pengendalian internal pada sistem pemberian kredit yang 

memadai pada BRI Unit Pesisir, maka tujuan dapat dicapai, yaitu: 

1. Penjagaan dan pengawasan terhadap kekayaan bank khususnya di bidang 

perkreditan dapat berjalan dengan baik untuk menghindarkan penyelewengan 

baik dari pihak internal bank maupun pihak luar. 

2. Kebenaran data administratif di bidang perkreditan serta penyusunan 

dokumentasi perkreditan yang baik. 

3. Peningkatan efisiensi di dalam pengelolaan operasional sesuai rencana. 

4. Menjaga dan memastikan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan 

serta kebijakan yang telah ditetapkan telah dilakukan dengan baik. 

 

4.1.3 Sistem Pemberian Kredit pada BRI Unit Pesisir 

 Sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh BRI Unit Pesisir mengacu pada 

tujuan kredit, dalam arti memenuhi prinsip aman, terarah, produktif  dan jaminan 

dari nasabah bahwa uang yang diberikan akan kembali dengan selamat.  Hal ini 

berarti bahwa prosedur yang dilaksanakan harus benar-benar dipenuhi untuk 

menjaga atau meminimalkan risiko yang terjadi. 

 Adapun jenis kredit yang diberikan adalah kredit tambahan modal kerja bagi 

usaha kecil dan menengah atau biasa disebut di BRI Unit adalah Kupedes.  Kredit 

ini bersifat flat sehingga setiap bulan nasabah wajib membayar angsuran yang 

terdiri dari pokok pinjaman beserta bunganya.  Kupedes ini terdapat dua jenis, 

yaitu: 
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1. Kredit bagi Golongan Berpenghasilan Tetap (GBT)  

Kredit GBT ini ditujukan kepada pegawai yang masih aktif dan pensiunan.  

Cara membayar kredit GBT ini adalah dengan cara memotong gaji pegawai 

setiap bulannya. 

2. Kredit bagi non Golongan Berpenghasilan Tetap (non GBT) 

Kredit ini ditujukan kepada para nasabah non pegawai atau golongan 

pengusaha  atau pebisnis.  Bagi kredit non GBT ini ada dua klasifikasi kredit 

yang diberikan oleh BRI Unit, yaitu tambah modal dan investasi.  

 Kredit yang dilayani di BRI Unit ini maksimum mencapai Rp 100 juta dengan 

jangka waktu 5 tahun paling lama yang diangsur tiap bulan.  

 BRI Unit Pesisir menerapkan sistem penilaian terhadap jaminan maupun 

kelayakan usaha calon nasabah.  Dalam hal ini penilaian terhadap kelayakan 

usaha paling utama dalam arti calon nasabah penerima kredit tersebut mampu atau 

tidak mampu untuk mengangsur pinjamannya.  Selain itu BRI Unit juga 

memprioritaskan kredit pada para pengusaha usaha kecil dan menengah sehingga 

fungsi BRI Unit ini benar-benar dapat terpenuhi. 

 

4.1.3.1 Permohonan Kredit 

 Permohonan kredit disebut juga sebagai tahap persiapan kredit yang 

merupakan proses awal dari aktivitas pemberian kredit.  Kegiatan persiapan kredit 

ini meliputi usaha untuk mendapatkan nasabah, pembuatan proposal kredit, dan 

analisis secara sepintas.  Prosedur pengajuan kredit adalah sebagai berikut: 

1. Calon nasabah / peminjam mengisi formulir permohonan kredit. 
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2. Calon nasabah melengkapi semua persyaratan formal yang telah ditentukan. 

Adapun dokumen yang harus dipenuhi meliputi: 

a. Identitas / data dari calon peminjam, terdiri dari: 

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk suami istri atu SIM yang masih 

berlaku. 

- Foto copy kartu keluarga 

- Pas foto 

- Surat keterangan usaha dari kelurahan  

b. Keberadaan agunan, bisa berupa: 

- Sertifikat hak milik. 

- Surat-surat berharga lainnya, bisa berupa: giro, deposito / bukti 

kepemilikan simpanan di bank. 

- BPKB sepeda motor / mobil. 

3. Calon nasabah mengisi dan menandatangani berkas permohonan kredit. 

4. Calon nasabah mengajukan proposal kredit kepada petugas yang telah 

ditunjuk. 

 

4.1.3.2 Analisis Kredit 

 Tujuan utama dari analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah 

calon nasabah mempunyai kemauan, kemampuan serta dapat dipercaya dan 

bertanggungjawab untuk membayar kembali kredit yang telah diterima oleh 

nasabah dengan tepat waktu. 
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 Pada tahap analisis kredit ini dilakukan analisis terhadap formulir permohonan 

kredit calon nasabah, diantaranya kelengkapan, legalitas dan kebenaran dokumen 

diteliti.  Penilaian atas permohonan kredit calon nasabah tersebut disusun setelah 

semua data terkumpul dengan lengkap dan telah diadakan berbagai pengecekan 

sesuai ketentuan yang berlaku melalui tahap permohonan kredit sebelumnya.   

 Pada dasarnya analisa kredit yang digunakan oleh BRI Unit Pesisir 

menggunakan prinsip 5C, yaitu: 

1. Character / Watak 

Analisa Character dilakukan karena sebelum kredit disalurkan perlu diyakini 

benar apakah calon nasabah itu mempunyai watak dan sifat yang baik, dalam 

arti tidak membiasakan diri beringkar janji dan selalu berusaha untuk 

memenuhi janji.  Untuk memperoleh gambaran tersebut maka BRI Unit 

Pesisir ini meneliti data-data sebagai berikut: 

a. Riwayat hidup 

b. Reputasi pemohon di masyarakat, misalnya sifat-sifat, cara-cara dan 

kebiasaan hidupnya. 

c. Reputasi pemohon di lingkungan usahanya, misalnya pengalaman 

usahanya, aktivitas usahanya, aktivitas usahanya dan rekomendasi lain dari 

orang lain yang dapat dipercaya kredibilitasnya. 
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2. Capacity / Kemampuan 

Untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kemampuan calon 

nasabah dalam menjalankan usahanya maka dilakukan anlisa mengenai 

kegiatan usaha nasabah, meliputi: 

a. Kepemilikan tempat dan lokasi usaha calon nasabah. 

b. Tempat tinggal tetap calon nasabah. 

c. Jenis usaha dan besar/kecilnya usaha calon nasabah. 

d. Prospek dari jenis usaha calon nasabah. 

3. Capital / Modal 

Dalam hal ini pihak Bank Unit Pesisir akan melihat berapa besar modal yang 

dimiliki oleh calon nasabah, hal ini dapat dilihat dari jenis dan besarnya usaha 

calon nasabah. 

4. Collateral / Jaminan 

Jaminan / agunan ini dapat berupa jaminan-jaminan material maupun surat 

berharga yang disiapkan oleh nasabah untuk menanggung pembayaran 

kembali kredit sesuai dengan yang dijanjikan. 

5. Condition of Economics / Kondisi Ekonomi 

Pihak BRI Unit mempertimbangkan sejauh mana kondisi perekonomian 

berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, misalnya kenaikan harga, minat 

konsumen terhadap produk dari usaha calon nasabah dan sebagainya. 
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4.1.3.3 Keputusan Kredit 

 Keputusan kredit meliputi langkah akhir dari penilaian kredit, apakah 

permohonan kredit akan ditolak atau disetujui untuk diberikan.  Sebelum 

memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan kredit, ka unit terlebih 

dahulu memeriksa hasil evaluasi bagian analisis kredit, dan meneliti kelengkapan 

persyaratan kredit sesuai check list.  Jika disetujui, ka unit akan menyerahkan 

dokumen disertai disposisi pencairan kredit pada bagian administrasi. 

Bila rekomendasi pemberian kredit ditolak, maka analis kredit yang disebut 

mantri akan menyerahkan semua berkas kepada petugas untuk dikembalikan 

kepada pemohon. 

 

4.1.3.4 Perjanjian Kredit 

 Setelah permohonan kredit disetujui oleh mantri dan ka unit, dibuat perjanjian 

kredit oleh bagian administrasi pinjaman. 

 Adapun isi dari perjanjian kredit meliputi: 

1. Informasi mengenai kredit yang diberikan 

2. Surat penyerahan milik secara kepercayaan 

3. Surat pernyataan pemilikan barang 

4. Surat penyerahan dan kuasa menjual. 

 Surat perjanjian kredit tersebut harus ditandatangani oleh kepala unit, 

peminjam serta suami/istri peminjam.  Surat perjanjian lalu diarsip oleh bagian 

administrasi.  
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4.1.3.5 Pencairan Kredit 

 Setelah ketentuan-ketentuan kredit dipenuhi, tahap terakhir dari prosedur 

pemberian kredit adalah pencairan kredit.  Prosedur pencairan kredit sebagai 

berikut: 

1. Administrasi. 

a. Menyerahkan slip pencairan kredit pada kasir. 

b. Menyimpan disposisi pencairan kredit dan kelengkapan persyaratan kredit. 

c. Membuat kartu monitoring kredit, mencatat dalam register pinjaman. 

d. Mencatat slip pencairan kredit lembar kedua pada buku mutasi harian 

kredit. 

2. Kasir 

a. Memeriksa persetujuan (ACC) pada slip pencairan. 

b. Menghitung uang tunai dan menyerahkan pada nasabah bersama angsuran, 

buku simpanan, bukti penerimaan jaminan. 

c. Mencatat pada buku mutasi harian kas. 

 

4.1.4 Pengujian Kuesioner 

 Untuk mengetahui peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas 

sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah, penulis menggunakan 

kuesioner yang dilakukan dengan menghitung presentase yang menunjukkan 

berapa besar peranan pengendalian internal dalam sistem pemberian kredit usaha 

kecil dan menengah. 
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 Untuk mendukung pengujian kuesioner, penulis melakukan penelitian 

terhadap BRI Unit Pesisir dan memperoleh data yang diperlukan dengan 

menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 

dengan masalah yang penulis bahas kepada 5 (lima) orang responden, kemudian 

penulis melakukan analisis berdasarkan kuesioner yang disebarkan. 

 Untuk ”peranan pengendalian internal”, diperoleh hasil jawaban seperti tersaji 

dalam tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Jawaban Kuesioner  

Peranan Pengendalian Internal 

 

Responden 

 

Ya 

 

Ragu-ragu 

 

Tidak 

Jumlah 

Pertanyaan 

A 

B 

C 

D 

E 

23 

23 

22 

22 

25 

9 

10 

11 

10 

9 

2 

1 

1 

2 

0 

34 

34 

34 

34 

34 

Jumlah  115 49 6 170 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

Selanjutnya seluruh hasil jawaban kuesioner akan dikalikan dengan kriteria nilai 

yang telah ditetapkan yaitu ”Ya”= 3, ”Ragu-ragu”= 2, ”Tidak” =1. 

Sehingga akan diperoleh hasil jawaban sebagai berikut: 
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Ya  = 115 x 3 =  345 

Ragu-ragu =   49 x 2 =    98 

Tidak  =    6 x 1  =      6   + 

            449 

Presentase jumlah jawaban ”Ya” untuk pengendalian internal: 

 Jumlah Jawaban Ya    345 
        X 100% =   X 100% = 76,83% 
 
Jumlah Jawaban Seluruh Responden    449 
 

Dari perhitungan di atas, diperoleh hasil 76,83%. 

Kriteria penilaian hasil jawaban untuk pengendalian internal berikut: 

0 %   - 25 %  berarti pengendalian internal tidak efektif. 

26 % - 50 %  berarti pengendalian internal kurang efektif. 

51 % - 75 %  berarti pengendalian internal cukup efektif. 

76 % -100 % berarti pengendalian internal sangat efektif. 

Hasilnya, berarti pengendalian internal yang diterapkan sudah sangat efektif. 

 Sedangkan untuk mengetahui ”efektivitas sitem pemberian kredit”, diperoleh 

hasil jawaban seperti yang tersaji dalam tabel 4.2 berikut ini 
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Tabel 4.2 

Hasil Jawaban Kuesioner 

Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah 

  

 

Responden 

 

Ya 

 

Ragu-ragu 

 

Tidak 

Jumlah 

Pertanyaan 

A 

B 

C 

D 

E 

24 

31 

29 

26 

32 

12 

8 

10 

10 

8 

4 

1 

1 

4 

0 

40 

40 

40 

40 

40 

Jumlah  142 48 10 200 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

Selanjutnya seluruh hasil jawaban kuesioner akan dikalikan dengan kriteria nilai 

yang telah ditetapkan yaitu ”Ya”= 3, ”Ragu-ragu”= 2, ”Tidak” =1. 

Sehingga akan diperoleh hasil jawaban sebagai berikut: 

Ya  = 142 x 3 = 426 

Ragu-ragu =   48 x 2 =   96 

Tidak  =   10 x 1 =   10 + 

          532 
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Presentase jumlah jawaban ”Ya” untuk efektivitas sistem pemberian kredit: 

 Jumlah Jawaban Ya    436 
        X 100% =   X 100% = 81,95% 
 
Jumlah Jawaban Seluruh Responden    532 
 

Dari perhitungan di atas, diperoleh hasil 81,95%. 

Kriteria penilaian hasil jawaban untuk efektivitas sistem pemberian kredit berikut: 

0 %   -  25 %   berarti sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah tidak 

efektif. 

26 % - 50 % berarti sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah kurang 

efektif. 

51 % - 75 %  berarti sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah cukup 

efektif. 

76 % -100 %  berarti sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah sangat 

efektif. 

Hasilnya, berarti sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah sudah sangat 

efektif. 

 Untuk mengetahui berperan atau tidaknya pengendalian internal dalam 

menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah, dapat 

diperoleh dengan menjumlahkan seluruh jawaban kuesioner, kemudian dikalikan 

dengan kriteria nilai yang telah ditetapkan.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 4.3: 
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Tabel 4.3 

Hasil Keseluruhan Jawaban Kuesioner  

Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem 

Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah 

 

 

Responden 

 

Ya 

 

Ragu-ragu 

 

Tidak 

Jumlah 

Pertanyaan 

A 

B 

C 

D 

E 

47 

54 

51 

48 

57 

21 

18 

21 

20 

17 

6 

2 

2 

6 

0 

74 

74 

74 

74 

74 

Jumlah  257 97 16 370 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

Selanjutnya seluruh hasil jawaban kuesioner akan dikalikan dengan kriteria nilai 

yang telah ditetapkan yaitu ”Ya”= 3, ”Ragu-ragu”= 2, ”Tidak” =1. 

Sehingga akan diperoleh hasil jawaban sebagai berikut: 

Ya  = 257 x 3 = 771 

Ragu-ragu =   97 x 2 = 194 

Tidak  =   16 x 1 =   16 + 

          981 
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Presentase jumlah jawaban ”Ya” untuk efectivitas sistem pemberian kredit: 

 Jumlah Jawaban Ya    771 
        X 100% =  X 100% = 78,60%  
 
  Jumlah Jawaban Seluruh Responden  981 
 

Dari perhitungan di atas, diperoleh hasil 78,60% 

Kriteria penilaian hasil jalaban sebagai berikut: 

0 %   -  25 %  berarti pengendalian internal tidak berperan atau sangat sedikit 

berperan dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit. 

26 % - 50 %    berarti pengendalian internal sedikit berperan dalam menunjang 

efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah. 

51 % - 75 %  berarti pengendalian internal cukup berperan dalam menunjang 

efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah. 

76 % -100 %    berarti pengendalian internal sangat berperan dalam menunjang 

efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah. 

Hasilnya, berarti pengendalian internal sangat berperan dalam menunjang 

efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut, penulis memperoleh hasil 

sebagai  berikut: 

1. Pengendalian internal pada BRI Unit Pesisir telah dilaksanakan secara efektif. 

2. Sistem pemberian kredit pada BRI Unit Pesisir telah dilaksanakan secara 

efektif. 

3. Pengendalian internal pada BRI Unit Pesisir berperan dalam menunjang 

efektivitas sistem pemberian kredit.  
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4.2   Pembahasan 

4.2.1 Efektivitas Pengendalian Internal pada BRI Unit Pesisir 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai 

pelaksanaan pengendalian internal pada BRI Unit Pesisir, maka penulis 

berpendapat bahwa pelaksanaan pengendalian internal telah berjalan dengan 

efektif (sesuai dengan ketentuan yang ada) dengan melihat kriteria pengendalian 

internal yang efektif. 

 

4.1.2.1 Lingkungan Pengendalian 

a. Integritas dan Nilai Etika 

Pada umumnya setiap personil pada BRI Unit Pesisir baik kepala unit 

maupun pegawai lainnya mampu memahami nilai-nilai integritas dan etika 

dalam hal kesungguhan bekerja pada setiap wewenangnya masing-masing.  

Pihak manajemen telah berhasil menterjemahkan budaya kerja yang hendak 

diterapkan ke dalam rencana kegiatan dan anggaran bank ke dalam masing-

masing pegawai tentang pentingnya rasa dan sikap ulet serta tangguh dalam 

bekerja. 

b. Komitmen terhadap Kompetensi 

Proses seleksi pegawai berjalan dengan baik, hal ini berdasarkan 

persyaratan uraian jabatan pada setiap pegawai, maka hampir dipastikan 

bahwa karyawan yang telah menempati posisinya dengan latar belakang 

pendidikan yang dimilikinya. 
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c. Dewan Direksi dan Komite Audit 

Dewan Direksi atau Komite Audit yang terdapat pada kantor cabang 

memiliki tanggung jawab mengawasi laporan keuangan, mencakup 

pengendalian internal dan ketaatan kepada peraturan yang berlaku.  Hal ini 

menunjukkan bahwa Dewan direksi ikut berperan dalam proses pengendalian 

internal. 

d. Filosofi dan Gaya Kepemimpinan 

Setiap karyawan dapat memahami dengan baik apa yang menjadi motto 

bank dan juga telah dijelaskan hal-hal yang menjadi visi dan misi jabatan pada 

tugas yang diembannya dalam tugas masing-masing pegawai, sehingga 

mencerminkan pengendalian internal yang memadai.  

e. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi BRI Unit Pesisir memberikan keterangan yang jelas 

mengenai adanya pemisahan fungsi dan wewenang yang ada dalam bank 

sehingga karyawan mengetahui kepada siapa ia harus melapor apabila ditemui 

adanya masalah dalam pekerjaannya. 

f. Pembagian Wewenang dan Tanggung Jawab 

Proses pelaporan yang merupakan tenggung jawab setiap unit dijelaskan 

secara tertulis dalam uraian tugas kepada masing-masing pegawai sesuai 

dengan jabatannya masing-masing.  Setiap bagian telah mempunyai uraian 

tugas secara tertulis dan telah ditetapkan tujuan yang harus dicapai serta 

dibuatkan standar-standarnya sehingga setiap hasil kerja dapat diukur 

pelaksanaanya yang merupakan penjabaran dari rencana kerja dan anggaran 
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bank.  Di samping itu uraian tugas dan tanggung jawab setiap pegawai telah 

dibuat dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan bersama dengan 

aturannya serta dimengerti oleh pemegang jabatan itu sendiri.  Pembagian 

wewenang dan tanggung jawab telah dilakukan dengan baik sehingga masing-

masing bagian dapat menjalankan pekerjaannya masing-masing tanpa saling 

mencampuri namun tetap ada koordinasi dan kerja antarbagian.  Namun tetap 

saja dengan sedikitnya karyawan yang terdapat di BRI Unit ini mengakibatkan 

terkadang terdapat perangkapan tugas apabila ada salah satu karyawan 

berhalangan untuk masuk.  Walaupun hal ini tidak mempengaruhi jalannya 

proses pemberian kredit pada waktu tersebut, namun tetap saja mengakibatkan 

kegiatan operasional pada saat tersebut menjadi lebih rumit karena kurangnya 

tenaga kerja. 

g. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia 

Dengan diberlakukannya seleksi pada tingkat penerimaan pegawai pada 

BRI Unit Pesisir maka karyawan yang diterima dapat diyakini keunggulan 

atau benar-benar pantas untuk diterima bekerja.  Bank juga mempunyai 

kesempatan untuk menyampaikan misinya kepada karyawan baru melalui 

masa percobaan sehingga diharapkan tidak terjadi benturan kepentingan.  

Pendidikan dan pelatihan yang diadakan secara rutin terbukti dapat 

meningkatkan pengetahuan pegawai sehingga harapan atas kebijakan bank 

akan keandalan pegawainya cukup berhasil. 
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h. Kesadaran Pengendalian 

Penerapan pengendalian internal yang cukup memadai pada BRI Unit 

Pesisir menunjukkan bahwa kesadaran para penanggungjawab bank akan 

pentingnya pengendalian internal.  Kepala Unit juga memberikan tanda yang 

jelas kepada para karyawannya akan pentingnya pengendalian internal, yaitu 

melalui gaya kepemimpinan dan falsafah manajemen yang diterapkan. 

 

4.2.1.2 Penaksiran Risiko 

a. Karyawan Baru 

Untuk mengoptimalkan daya guna sumber daya manusia, BRI Unit telah 

menempuh upaya penerimaan karyawan baru untuk menempati posisi-posisi 

tertentu yang dibutuhkan.  Karyawan baru mungkin memiliki pandangan lain 

atas kegiatan yang dilakukan oleh bank, untuk mencegah risiko yang mungkin 

timbul, selain diadakan tes serta wawancara karyawan baru, bank juga 

mengantisipasi kemungkinan munculnya risiko dengan pelaksanaan job 

training  selama satu bulan.  Setelah lewat masa training dilanjutkan masa 

percobaan sekaligus pelatihan selama tiga bulan. 

b. Sistem Informasi Baru 

BRI Unit Pesisir dalam pelaksanaanya masih kurang mengikuti 

perkembangan sistem informasi baru, selama sistem yang lama sudah 

diterapkan dianggap masih memadai, namun bank tetap mengantisipasi setiap 
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perubahan dan perkembangan sistem informasi bilamana dianggap perlu 

dikemudian hari.  

c. Laju Pertumbuhan yang Pesat 

BRI Unit Pesisir selalu siap menghadapi pertumbuhan yang cepat dalam 

hal persaingan, sehingga benar-benar memperhatikan keluhan nasabah, dan 

peningkatan kualitas karyawan serta tetap memprioritaskan usaha kecil dan 

menengah sebagai sasaran pemberian kredit. 

d. Teknologi Baru 

BRI Unit Pesisir telah menyediakan dana khusus dalam pengadaan 

teknologi sebesar yang diperlukan.  Hal ini dilaksanakan agar kegiatan 

operasional pemberian kredit serta hal-hal yang menyangkut pembuatan 

laporan dapat berjalan sebaik mungkin sehingga dapat mendukung 

pelaksanaan pengendalian internal yang baik. 

e. Perubahan Struktur Organisasi 

BRI Unit Pesisir telah melaksanakan restrukturisasi organisasi yang 

memadai.  Perubahan struktur organisasi dilakukan agar karyawan terhindar 

dari risiko kejenuhan dalam bekerja yang berdampak pada menurunnya 

kinerja karyawan.  Selain itu mutasi dilakukan agar karyawan dapat 

menguasai kegiatan yang ada pada bagian lainnya. 

f. Kegiatan-kegiatan Luar 

BRI Unit Pesisir telah melaksanakan kegiatan-kegiatan luar dengan baik.  

Hal ini dapat dilihat dari strategi pengembangan usaha meliputi penetapan 

sasaran yang jelas yaitu tetap menjadi mitra bagi para pengusaha kecil dan 
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menengah serta tetap meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. 

g. Keputusan-keputusan Akuntansi 

Keputusan akuntansi dapat dipakai untuk pengambilan keputusan ka unit.  

Untuk itu dalam proses serta pelaporannya, akuntansi yang diterapkan pada 

BRI Unit Pesisir selalu konsisten terhadap prinsip dan kebijakan akuntansi 

yang diterapkan.  Selain itu laporan keungan yang dipakai sebagai 

pembanding dari tahun ke tahun dapat dipercaya. 

 

4.2.1.3 Aktivitas Pengendalian 

a. Pemisahan Tugas yang Cukup 

Tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan BRI Unit Pesisir 

sudah sangat jelas.  Hal ini tertuang dalam struktur organisasi dan uraian tugas 

tiap-tiap karyawan.  Setiap karyawan telah memahami tugas dan tanggung 

jawabnya serta melaksanakan kegiatan pemberian kredit dengan baik, 

sehingga sistem pemberian kredit berjalan lancar.  

b. Dokumen dan Catatan yang Memadai 

Dokumentasi dan catatan atas transaksi kredit diyakini keabsahannya 

sehingga bank secara yuridis berada pada posisi yang kuat.  Hal ini dilandasi 

atas pemerikasaan secara berkala terhadap seluruh dokumen yang terkait 

dalam penyaluran kredit yang merupakan bukti perjanjian hukum antara bank 

dengan nasabah dan bukti kepemilikan barang jaminan serta dokumen 
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perkreditan lainnya yang merupakan perbuatan hukum dan dapat mempunyai 

akibat hukum. 

c. Pengendalian Fisik atas Aktiva dan Catatan 

BRI Unit Pesisir telah mempunyai ruang tersendiri dalam menyimpan 

dokumen-dokumen penting sehingga pengendalian fisik atas catatan telah 

sangat baik diterapkan.  Dalam hal ini pengendalian fisik atas aset selalu 

diadakan pengecekan rutin baik aset yang ada dalam lingkungan kantor 

melalui sistem pengamanan, maupun asset yang berbentuk agunan yakni 

melalui kunjungan ke lokasi usaha dan jaminan. 

d. Performance Review 

Pemeriksaan independen pada kinerja s 

angat baik dilakukan oleh BRI Unit Pesisir karena pemberian kredit 

sebagai produk utama dianggap memiliki risiko yang sangat besar.  

Pemeriksaan dilakukan pada setiap bagian terutama ka unit yang 

bertanggungjawab dalam sistem pemberian kredit, dan juga mantri yang 

merupakan pelaksanaan pemberian kredit.  Pemeriksaan dilakukan secara rutin 

sesuai waktu yang ditetapkan. 

 

4.2.1.4 Informasi dan Komunikasi 

 BRI Unit Pesisir telah mampu untuk melaksanakan mekanisme sistem 

informasi akuntansi yang dijalankan untuk mencegah salah saji dalam laporan 

keuangan serta memberikan keyakinan yang memadai, bahwa: 
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a. Transaksi yang dicatat adalah sah 

Semua catatan transaksi kredit telah diyakini keabsahanya agar tidak 

terjadi tuntutan secara hukum di kemudian hari.  

b. Transaksi telah diotorisasi 

Transaksi kredit telah diotorisasi sehingga hanya bagian-bagian tertentu 

saja yang berwenang melakukan transaksi kredit. 

c. Transaksi kredit telah dicatat 

Semua transaksi kredit telah dicatat dengan baik, sehingga dapat ditelusuri 

kronologisnya.  Selain itu telah diterapkan sistem penomoran rekening untuk 

menghindari penyimpangan. 

d. Transaksi digolongkan secara wajar 

Adanya pemisahan antara rekening kredit macet dan kredit lancar yang 

terdapat dalam laporan kolektibilitas kredit. 

e. Transaksi telah dinilai secara wajar 

Hal ini dapat dilihat dari lancarnya kredit pada BRI Unit Pesisir.  Setiap 

agunan dinilai oleh bank sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. 

f. Transaksi dicatat dalam periode yang seharusnya 

Perhitungan dan pembebanan bunga beserta tunggakan telah dicatat dalam 

periode yang seharusnya. 

 

4.2.1.5 Pemantauan 

 Pemantauan dilakukan oleh Direksi dengan melihat pada laporan 

penyimpangan secara periodik dirasakan berjalan dengan baik.  Begitu pula 
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dengan pengawasan rutin yang dilakukan oleh penilik dengan pengawasan 

langsung dengan berkunjung ke unit secara rutin dianggap sudah cukup baik 

untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan.  Dengan pemantauan 

yang memadai, diharapkan semua karyawan dapat bersikap jujur dan terbuka 

terutama dalam hal pelaporan penyimpangan guna meminimalkan 

penyelewengan. 

4.2.2 Efektivitas Sistem Pemberian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit 

Pesisir 

 Sistem pemberian kredit pada BRI Unit Pesisir sudah berjalan efektif, hal ini 

dapat dilihat dari tercapainya syarat-syarat sistem pemberian kredit yang efektif. 

1. Sistem Pemberian Kredit Sesuai dengan Prinsip dan Prosedur serta Ketentuan 

yang Telah Ditetapkan 

 Agar sistem pemberian kredit efektif, BRI Unit Pesisir menggunakan prinsip-

prinsip dasar perkreditan yaitu 5C: 

1) Character (Watak) 

Karakter atau watak dari calon nasabah dapat diketahui dengan wawancara 

pendahuluan yang dilakukan pada tahap persiapan kredit. 

BRI Unit Pesisir juga melakukan penilaian terhadap karakter calon nasabah 

untuk membayar kembali kredit yang meliputi moral dan sifat (membiasakan 

diri menepati janji dan berperilaku buruk), kehidupan di tengah masyarakat 

dan perilaku calon nasabah yang dapat diketahui melalui riwayat hidup calon 

nasabah.  Karakter itu juga bisa didapatkan melalui reputasinya di lingkungan 
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usaha.  Nasabah yang ditolak permohonan kreditnya adalah yang mempunyai 

daftar hitam dan tidak mempunyai karakter yang kuat. 

2) Capacity (Kemampuan) 

Pihak bank harus mengetahui sejauh mana kemampuan calon nasabah 

untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga.  Penilaian dapat dilihat 

melalui kegiatan usaha calon nasabah dan kemampuan untuk menjalankan 

usahanya dan mendapatkan laba yang diharapkan dan usaha yang dibiayai 

oleh kredit. 

3) Capital (Modal) 

Hal ini berhubungan dengan jumlah modal sendiri yang dimiliki calon 

nasabah untuk menjalankan usahanya.  Capital ini salah satunya dapat dilihat 

dari besarnya nilai jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah.  Hal ini 

merupakan faktor pengamanan bagi bank apabila nasabah gagal memenuhi 

kewajibannya di masa yang akan datang.  BRI Unit Pesisir melakukan 

penilaian barang secara ekonomis dan yuridis.  Kemudian bank melakukan 

pengikatan barang jaminan yang dilakukan berdasarkan jenis dan nilai 

jaminan. 

4) Collateral (Jaminan) 

Hal ini menyangkut barang-barang yang dijaminkan oleh calon nasabah 

sebagai gambaran atas nominal kredit yang akan diterimanya.  Dan bila 

diperlukan, pihak bank selain dapat mengecek kelengkapan dokumen beserta 

lampirannya untuk menilai aspek hukum dan ekonomis dari barang jaminan 
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juga dapat melakukan kunjungan langsung ke tempat tinggal atau usaha calon 

nasabah. 

5) Condition of Economy (Kondisi Ekonomi) 

Pihak bank selalu mempertimbangkan kondisi perekonomian berpengaruh 

terhadap usaha calon nasabah, misalnya inflasi dan kenaikan harga barang, 

sehingga pihak bank dapat mempertimbangkan jenis serta jumlah maksimum 

kredit yang diberikan kepada setiap nasabah. 

Pelaksanaan prinsip-prinsip pemberian kredit yang efektif tersebut 

didukung dengan pelaksanaan prosedur pemberian kredit yang baik pula.  

Prosedur pemberian kredit dilaksanakan sesuai urutannya oleh BRI Unit 

Pesisir mulai dari permohonan kredit, analisis kredit, keputusan kredit, 

perjanjian kredit, sampai dengan pencairan kredit.  Prosedur pemberian kredit 

itu mutlak dilakukan oleh setiap bagian kredit yang bertanggungjawab. 

2. Adanya Jaminan atau Agunan yang Memadai 

     Pihak bank harus mengetahui sejauh mana kemampuan nasabah untuk 

mengembalikan pinjaman beserta pokok.  Maka dari itu perlu adanya jaminan 

atau agunan dari nasabah.  Adapun jaminan atau agunan ditentukan sebagai 

berikut: 

a. Jaminan Fiduciarie (misalnya: Televisi, Kulkas, VCD) 

Untuk pinjaman Rp 500.000 sampai dengan RP 1.000.000. 

b. Jaminan RIIL (misalnya: BPKB, Sertifikat, AJB/Akta Jual Beli) 

Untuk pinjaman di atas Rp 1.000.000. 
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 Untuk meyakini keberadaan dari jaminan tersebut maka pihak bank 

melakukan kunjungan terhadap keberadaan jaminan untuk menilai aspek hukum 

dan ekonomi barang yang dijaminkan oleh nasabah.  Selain itu telah terdapat 

pemisahan fungsi antara bagian administrasi dan bagian penyimpanan barang 

jaminan.  Dalam hal ini faktor pengamanan yang telah ditetapkan dan dijalankan 

oleh pihak manajemen bank telah berjalan dengan baik. 

3. Adanya Bunga dan Kelancaran Pengembalian Kredit yang Sesuai dengan 

Waktu yang Telah Ditetapkan 

 Pengembalian hutang pokok beserta bunganya merupakan hal penting bagi 

bank.  Tingkat kelancaran kredit merupakan indikasi bahwa kredit tepat sasaran 

dan ada manfaat baik untuk pihak bank maupun nasabah.  Pokok merupakan 

sumber dana bank untuk dipinjamkan kembali kepada nasabah lainnya.  Bunga 

bank merupakan kepentingan bank dalam hal pembayaran gaji pegawai serta 

biaya operasional bank. 

Apabila nasabah tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan ketentuan, 

pihak bank memberikan surat teguran atau peringatan kepada nasabah.  Hal ini 

untuk menunjang kelancaran pengembalian kredit sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan. 

4. Pemberian Kredit yang Selektif Diarahkan dan Diprioritaskan pada Sektor-

sektor Usaha Kecil dan Menengah 

BRI Unit Pesisir dalam pemberian kredit lebih memprioritaskan kepada sector 

usaha kecil dan menengah seperti: dagang, toko, industri dan jasa yang 

membutuhkan modal dalam kegiatan usahanya.  Pemberian kredit diharapkan 
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dapat membantu usaha kecil dan menengah dalam mengelola usahanya agar dapat 

meningkatkan dan mempertahankan usahanya. 

Sampai saat ini, BRI Unit Pesisir telah menjalankan prioritas utamanya 

sebagai mitra bagi usaha kecil dan menengah. 

5. Kesesuaian Kredit dengan Peruntukannya 

Kredit harus digunakan oleh nasabah sesuai dengan peruntukannya yaitu 

sesuai dengan permohonan nasabah dengan persetujuan bank.  Pengawasan yang 

dilakukan oleh BRI Unit Pesisir adalah dengan melihat persediaan serta piutang 

nasabah, sehingga bank dapat mengetahui apakah kredit dibelanjakan sesuai 

permohonan nasabah. 

Selain itu dilakukan kunjungan ke lokasi usaha dan lokasi jaminan yang 

dilakukan 1 (satu) bulan sekali.  Apabila kredit digunakan untuk investasi maka 

bukti kepemilikan barang dan fisik barang tampak.  Target omzet usaha nasabah 

diketahui pihak bank untuk perhitungan dan perjanjian kredit sehingga kredit 

sesuai dengan peruntukannya. 

4.2.3 Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Ekeftivitas Sistem 

Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah 

Pengendalian internal yang diterapkan pada BRI Unit Pesisir sangat berperan 

terhadap pencapaian efektivitas sistem pemberian kredit, hal ini dapat dilihat dari 

tercapainya tujuan pengendalian internal yang sangat berpengaruh terhadap 

efektivitas sistem pemberian kredit. 

1. Peranan Pengendalian Internal dalam Mendorong Efisiensi dan Efektivitas 

Operasional. 
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BRI Unit Pesisir melakukan pengendalian dan pengamanan atas prosedur 

umum perkreditan dengan tujuan agar sistem pemberian kredit sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sehingga kerugian baik materi maupun secara hukum 

dapat dihindari.  Selain proses pengendalian yang ada mulai dari permohonan 

kredit hingga kredit itu dikembalikan telah berjalan sesuai ketentuan yang telah 

ditetapkan.  Laporan penyelewengan juga ditindaklanjuti manajemen sehingga 

dapat diatasi sedini mungkin dan segera dilakukan perbaikan.  Dan prosedur 

pengembalian kredit telah diterapkan dan berjalan dengan efektif dan efisien. 

2. Peranan Pengendalian Internal dalam Mendorong Keandalan Laporan 

Keuangan. 

Pengendalian internal yang dilakukan beserta tindak lanjutnya secara langsung 

mengawasi transaksi yang terjadi sehingga data keuangan yang sah menjadi 

pendukung laporan keuangan yang bebas dari salah saji.  Laporan keuangan juga 

berpedoman pada prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga mudah 

dipahami. 

3. Peranan Pengendalian Internal dalam Mendorong Ditaatinya Hukum dan 

Peraturan. 

BRI Unit Pesisir selalu berupaya menaati segala peraturan dan hukum yang 

berlaku terutama mengenai aturan-aturan pemberian kredit yang ditetapkan guna 

mencegah timbulnya sanksi, selain itu pihak manajemen dengan integritas dan 

nilai etika yang dimiliki telah memberikan contoh yang baik bagi karyawannya 

dengan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki. 
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Berdasarkan hasil pengujian kesioner telah diperoleh presentase untuk peranan 

pengendalian internal dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha 

kecil dan menengah sebesar 78,60%.  Pengendalian internal sangat berperan 

karena meliputi seluruh proses manajemen yang dirancang untuk memperoleh 

keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan sistem pemberian kredit.  

Hal ini terlihat dari memadainya pengendalian internal yang diterapkan yang 

dapat dilihat dari telah efektifnya unsur-unsur pengendalian internal yaitu: 

lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan 

komunikasi, dan pemantauan, serta tercapainya tujuan pengendalian internal.  

Meskipun ada keterbatasan pengendalian internal yang memungkinkan tidak 

tecapainya efektivitas sistem pemberian kredit sepenuhnya, juga ada faktor-faktor 

lain yang tidak diteliti yang juga turut berperan dalam menunjang sistem 

pemberian kredit, namun pengendalian internal pada BRI Unit Pesisir telah 

mendukung tercapainya efektivitas sistem pemberian kredit uasaha kecil dan 

menengah yaitu penerapan prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur pemberian 

kredit yang sehat, adanya jaminan dan agunan yang memadai, adanya bunga dan 

kelancaran pengembalian kredit, pemberian kredit yang selektif diprioritaskan 

pada sektor-sektor usaha kecil dan menengah, serta kredit telah sesuai dengan 

peruntukannya.  Dengan demikian pengendalian internal yang diterapkan pada 

BRI Unit Pesisir telah efektif dan berperan menunjang efektivitas sistem 

pemberian kredit usaha kecil dan menengah, yaitu berperan dalam mendorong 

efisiensi dan ditaatinya hukum dan peraturan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

     Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada BRI Unit Pesisir, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa pengendalian internal yang diterapkan pada BRI Unit 

Pesisir dan sistem pemberian kredit tersebut telah efektif.  Hal itu dilihat dari: 

1. Pengendalian Internal yang diterapkan telah efektif dan memadai. 

Hal ini didukung oleh hasil jawaban kuesioner yang berhubungan dengan 

peranan pengendalian internal sebesar 76,83%.  Dan dibuktikan dengan 

adanya unsur-unsur pengendalian internal yang baik. 

2. Sistem pemberian kredit yang diterapkan di BRI Unit telah efektif. 

Hal ini didukung oleh hasil jawaban kuesioner yang berhubungan dengan 

efektivitas sistem pemberian kredit sebesar 81,95%.  Kondisi ini dibuktikan 

dengan adanya sitem pemberian kredit yang terjadi telah sesuai dengan prinsip 

dan prosedur yang berlaku, adanya jaminan yang memadai, kredit yang 

diberikan selalu memberikan keuntungan, pemberian kredit telah tepat 

sasaran, penggunaan kredit sebagai tambahan modal. 

3. Peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas sistem pemberian 

kredit. 

Hal ini didukung oleh hasil jawaban kuesioner yang berhubungan dengan 

peranan pengendalian intrenal dalam menunjang sistem pemberian kredit 

sebesar 78,60%.  Dan dapat dilihat dari pengendalian internal yang efektif 
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membantu menjaga kekayaan BRI Unit Pesisir, mendorong ketelitian dan 

keandalan data akuntansi sehingga tidak akan ada kasus rekayasa data, 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen, membantu efisiensi 

operasional. 

 

5.2   Saran  

     Dari seluruh proses pengendalian yang dilaksanakan oleh BRI Unit Pesisir 

terdapat beberapa hal penting yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan bagi 

pimpinan antara lain: 

1. Penambahan jumlah personil untuk menghindari terjadinya perangkapan tugas 

pada saat ada salah satu karyawan yang berhalangan hadir. 

2. Untuk lebih efektif ada baiknya jika pemeriksaan dan pemantauan kredit 

sering dilakukan, sehingga jika terjadi masalah dapat diketahui secara dini. 
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Daftar Pertanyaan 

 

Petunjuk Pengisian 

Daftar pertanyaan berikut terdiri dari tipe pilihan.  Mohon diberi tanda 

check list (√) pada kotak jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling tepat. 

Jika tidak keberatan mohon Bapak/Ibu mencantumkan identitas diri pada 

pertanyaan di bawah ini: 

A. Pertanyaan Umum 

Nama   : 

Usia   : 

Pendidian Terakhir : 

Jabatan   : 

Lama Bekerja  : 

B. Pertanyaan Khusus 

Pertanyaan Tertutup. 

Isilah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda Check List (√) 

pada jawaban yang Bapak/Obu anggap paling tepat dengan keterangan sebagai 

berikut: 

Y = YA 

R = RAGU-RAGU 

T = TIDAK 
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Kuesioner  

Peranan Pengendalian Internal 

 

No. Daftar Pertanyaan Y R T 

 Lingkungan Pengendalian    

1. Apakah semua karyawan mempunyai nilai integritas dan etika 

terhadap pekerjaannya? 

   

2. Apakah setiap karyawan baru menjalani masa percobaan 

sebelum diangkat menjadi karyawan? 

   

3. Apakah terdapat partisipasi dari dewan direksi atau komite 

audit dalam sistem pemberian kredit? 

   

4. Apakah Bank Rakyat Indonesia memiliki struktur organisasi 

yang memisahkan tugas dan tanggungjawab secara jelas? 

   

5. Apakah pada Bank Rakyat Indonesia terdapat wewenang dan 

tanggungjawab? 

   

6. Apakah pada Bank Rakyat Indonesia kebijakan terhadap 

Sumber Daya Manusia? 

   

 Penaksiran Resiko    

7. Apakah perubahan teknologi berpengaruh secara signifikan 

terhadap sistem pengendalian internal? 

   

8. Apakah perubahan sistem informasi kredit dapat 

menimbulkan resiko dalam sistem pemberian kredit? 

   

9. Apakah dengan adanya penambahan nasabah dalam 

mengajukan kredit berpengaruh terhadap sistem pengendalian 

internal pemberian kredit? 

   

10. Apakah pihak manajemen telah memperkirakan resiko akibat 

adanya sistem komputerisasi? 
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11. Jika Bank Rakyat Indonesia melayani jenis pemberian kredit 

yang baru, apakah perlu menambah jumlah karyawan? 

   

12. Apakah Bank Rakyat Indonesia mengadakan pergiliran 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaan? 

   

 Aktivitas Pengendalian    

13. Apakah pimpinan berwenang dalam melakukan penilaian 

terhadap kinerja sistem pemberian kredit? 

   

14. Apakah setiap penerimaan nasabah yang mengajukan 

permohonan kredit terlebih dahulu dilakukan pengecekan dan 

verifikasi dengan surat permohonan kredit dan syarat lainnya? 

   

15. Apakah terdapat jaminan yang diberikan nasabah dalam 

melakukan transaksi pemberian kredit? 

   

16. Apakah ada pemisahan tugas yang akan mengurangi 

kemungkinan seseorang melakukan atau menutupi kekeliruan 

dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari? 

   

 Informasi dan Komunikasi    

17. Apakah pada umumnya Bank Rakyat Indonesia mengadakan 

komunikasi dengan pihak nasabah? 

   

18. Apakah setiap formulir yang digunakan telah tecetak dan 

dibuat rangkap untuk kegiatan dokumentasi? 

   

19. Apakah terdapat laporan-laporan mengenai usaha dan 

kegiatan calon nasabah? 

   

20. Apakah laporan keuangan yang diedarkan disajikan tepat 

waktu? 

   

21. Apakah setiap karyawan dapat memberikan saran untuk 

meningkatkan kualitas dari sistem pemberian kredit? 
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22. Apakah ada komunikasi antara karyawan dan atasan untuk 

melaporkan kecurigaan terhadap penyelewengan? 

   

 Pemantauan    

23. Apakah pimpinan Bank Rakyat Indonesia memantau kinerja 

para karyawannya? 

   

24. Apakah ada kebijakan untuk menentukan kualitas dari 

pelaksanaan komponen pengendalian internal terhadap 

kelancaran sistem pemberian kredit? 

   

25. Apakah terdapat tindak lanjut yang diperlukan atas adanya 

hal-hal yang diperbaiki? 

   

 Tujuan Pengendalian Internal    

26. Apakah semua aktiva Bank Rakyat Indonesia telah aman?    

27. Apakah pengecekan atas ketelitian dan keandalan data 

akuntansi telah dilakukan? 

   

28. Apakah efisiensi operasional Bank Rakyat Indonesia telah 

tercapai? 

   

29. Apakah dengan adanya pengendalian internal dapat membantu 

manajemen dalam mengelola kegiatan pemberian kredit? 

   

30. Apakah dengan adanya pengendalian internal, tujuan yang 

ditetapkan dalam sistem pemberian kredit seluruhnya dapat 

tercapai? 

   

31. Apakah kebijakan manajemen, hukum dan peraturan telah 

dipatuhi? 

   

32. Apakah satuan pengendalian internal berhasil memperoleh 

temuan-temuan yang berupa penyimpangan-penyimpangan? 

   

33. Jika ya, apakah satuan pengendalian internal memberikan 

rekomendasi yang memuat solusi guna terciptanya kondisi 
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yang lebih baik di mana yang akan datang? 

34. Setelah rekomendasi yang diberikan ditindaklanjuti, apakah 

hasil evaluasi dari sistem pemberian kredit menunjukkan 

bahwa sistem pemberian kredit benar-benar telah 

dilaksanakan sesuai dengan standar pelaksanaan yang telah 

ditetapkan? 

   

 

Kuesioner  
Sistem Pemberian Kredit 

 

 Daftar Pertanyaan Y R T 

 Sistem pemberian kredit sesuai dengan prinsip dan prosedur 

yang ditetapkan 

   

 Character    

1. Apakah karakter calon peminjam mempengaruhi persetujuan 

kredit? 

   

2. Apakah riwayat hidup pemohon kredit telah diselidiki secara 

seksama? 

   

 Capacity     

3. Apakah kemampuan pemohon kredit dalam menjalankan 

usahanya mempengaruhi persetujuan kredit? 

   

4. Apakah dilakukan penilaian terhadap kemampuan pemohon 

kredit untuk melunasi kreditnya dalam jangka waktu yang telah 

ditetapkan? 

   

5. Apakah dilakukan penilaian terhadap bidang usaha yang 

dilakukan oleh pemohon kredit? 

   

 Capital     

6. Apakah persetujuan pemberian kredit harus sepenuhnya    
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memperhatikan modal kerja pemohon kredit? 

7. Apakah diteliti dengan seksama mengenai sumber-sumber 

pembiayaan lainnya yang dimiliki oleh calon nasabah? 

   

8. Apakah besar kecilnya modal yang dimiliki calon nasabah 

mempengaruhi besar kecilnya kredit yang akan diberikan? 

   

 Collateral     

9. Apakah jaminan mutlak ada dalam suatu perjanjian kredit?    

10 

11. 

Apakah jaminan selalu diasuransikan? 

Apakah ada kriteria tertentu yang ditetapkan Bank Rakyat 

Indonesia terhadap jenis jaminan yang harus diagunkan oleh 

calon nasabah? 

   

12. Apakah Bank Rakyat Indonesia melakukan penyelidikan atas 

status kepemilikan barang jaminan tersebut? 

   

13. Apakah keterangan tanda kepemilikan yang asli dan sah 

dipegang oleh Bank Rakyat Indonesia? 

   

14. Apakah dalam melakukan penilaian jaminan dilakukan oleh 

perusahaan penilai (appraisal)? 

   

15. Apakah jika nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajiban 

pngembaliannya, Bank Rakyat Indonesia melakukan penyitaan 

terhadap jaminan? 

   

16. Apakah penyerahan kembali barang jaminan kepada nasabah 

harus dibuatkan surat tanda terima barang jaminan dan 

ditandatangani oleh nasabah? 

   

 Condition of economy    

17. Apakah kondisi perekonomian mempengaruhi terhadap 

keputusan pemberian kredit? 

   

18. Apakah peraturan/perundang-undangan yang berhubungan 

dengan usaha pemohon kredit juga mempengaruhi keputusan 
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pemberian kredit? 

 Sistem pemberian kredit sesuai dengan prosedur yang ditetapkan    

19. Apakah tahapan pemberian kredit yang saat ini berlaku mutlak 

harus dijalankan? 

   

20. Apakah Bank Rakyat Indonesia selalu melakukan penyelidikan 

terhadap berkas pinjaman calon nasabah (dalam hal ini proposal 

dan berkas pinjaman)? 

   

21. Dalam melakukan penilaian kelayakan kredit calon nasabah, 

apakah Bank Rakyat Indonesia menggunakan analisis 5C? 

   

22. Setelah penilaian kelayakan kredit dilakukan, apakah Bank 

Rakyat Indonesia melakukan kegiatan wawancara untuk 

mengetahui keinginan dan kebutuhan calon nasabah? 

   

23. Apakah keputusan pemberian kredit telah sesuai dengan prinsip, 

prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan? 

   

24. Apakah keputusan kredit dipengaruhi oleh situasi bahwa 

pemohon kredit merupakan nasabah lama atau baru? 

   

25. Apakah penandatanganan perjanjian kredit perlu dilakukan 

sebagai bukti bahwa telah terjadi kesepakatan antara Bank 

Rakyat Indonesia dengan nasabah? 

   

26. Apakah penendatanganan perjanjian kredit dilakukan di depan 

pejabat Bank Rakyat Indonesia yang berwenang/notaris? 

   

 Keamanan kredit    

27. Apakah keamanan kredit telah tercapai dalam sistem pemberian 

kredit? 

   

28. Apakah sistem pengarsipan bermacam-macam dokumen yang 

menyangkut perkreditan telah diarsipkan secara sistematis? 

   

29. Apakah atas kredit yang diberikan selalu dicover/ditutup dengan 

jaminan yang memadai? 
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 Bunga dan kelancaran pengembalian kredit sesuai waktu 

yang ditentukan 

   

30. Apakah setiap pemberian kredit memberikan keuntungan berupa 

bunga? 

   

31. Apakah pengembalian kredit dari nasabah telah sesuai dengan 

jangka waktu yang disepakati? 

   

32. Apakah bank Rakyat Indonesia memberikan konfirmasi nasabah 

terhadap kredit yang akan jatuh tempo? 

   

 Pemberian kredit diarahkan pada usaha kecil dan menengah    

33. Apakah telah ditentukan jenis-jenis usaha yang menjadi sasaran 

pemberian kredit? 

   

34. Apakah besar kecilnya usaha calon nasabah menjadi 

pertimbangan dalam pemberian kredit? 

   

35. Apakah pemberian kredit selektif dan diarahkan ke sektor-sektor 

yang diprioritaskan (usaha kecil menengah) dan bersifat 

produktif? 

   

36. Apakah kredit yang diberikan dapat membantu usaha kecil dan 

menengah dalam meningkatkan usahanya? 

   

 Kesesuaian kredit dengan peruntukkanya    

37. Apakah dilakukan pengawasan terhadap usaha nasabah setelah 

kredit diberikan? 

   

38. Apakah Bank Rakyat Indonesia menerima laporan keuangan 

kegiatan usaha nasabah secara teratur? 

   

39. Apakah kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk 

keperluan modal nasabah? 

   

40. Apakah dilakukan peninjauan atas perkembangan usaha nasabah 

selama pemberian kredit? 
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