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Abstract 

Small and medium enterprise is a potential to be developed in the business world. 

Lack of owned capital is the factor in developing business. Bank is a financial institution 

that give funds to growing businesses. A prudent principle is crucial for bank, this can be 

supported by internal control. Internal Control COSO has five factors : Control 

Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and 

Monitoring. Writer got the information through interviews, observations, and 

questionnaires. Based on the results of the analysis conducted, analysis of internal 

controls in lending procedures in the study of PT Bank X Cabang Tanjung Duren is 

sufficient, although still using 5c than 6c and internal controls on lending procedures quite 

well, although there are verification procedures are skipped. 
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PENDAHULUAN 

 

Berkembangnya perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang 

dihadapi dunia usaha termasuk usaha kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis. 

Bank sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan 

secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat agar mampu 

mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga lebih mampu 

berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat (Linda Mega, 2009). 

 

Salah satu potensi yang mendapat perhatian pemerintah dan perlu dikembangkan 

adalah sektor usaha kecil dan menengah. Kondisi ini mengharuskan setiap pengusaha 

baik usaha kecil maupun menengah melakukan upaya demi menstabilkan atau lebih 

meningkatkan eksistensi usahanya. Salah satu masalah yang umumnya menjadi 



2 
 

penghambat adalah masalah permodalan usaha kecil dan menengah. Masalah 

permodalan yang dihadapi mencakup aspek-aspek permodalan, masalah pembiayaan 

usaha, masalah akumulasi modal, serta cara memanfaatkan fasilitas dalam rangka 

pelaksanaan usahanya (Linda Mega, 2009). 

 

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu 

indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank dan kesehatan kualitas aset bank. 

Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan 

manajemen risiko kredit. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 

2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyatakan bahwa 

semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi 

menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Jenis kolektibilitas yang 

termasuk dalam tunggakan kredit atau kredit bermasalah adalah pada kolektibilitas 

Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). 

 

PT. Bank X adalah bank yang sumber dana utamanya berasal dari kekayaan 

negara yang dipisahkan danpendiriannya di bawah Undang Undang tersendiri, serta 

pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dananya. Mempunyai hak dan 

wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing 

dan lalulintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri. 

Kegiatan operasional yang dimiliki berada di beberapa wilayahdan memiliki beberapa 

kantor cabang, dimana sistem organisasi, keuangan dan sumber daya manusia terkait 

dengan kantor pusat. Skala usaha yang dimiliki PT. Bank X adalah Wholesale dan Retail 

Banking, bank yang dalam kegiatan operasionalnya, diarahkan untuk menjaring nasabah 

– nasabah mulai dari kelompok masyarakat kecil, masyarakat menengah dan atas (Julius 

R. Latumaerissa, 2011 : Bank dan Lembaga Keuangan Lain). 

 

Dengan demikian penulis memilih PT. Bank X Cabang Tanjung Duren sebagai 

obyek penelitian karena PT. Bank X memiliki jaringan kerja terluas dan terbesar di 

Indonesia, selain itu PT. Bank X Cabang Tanjung Duren memiliki tingkat NPL yang 

rendah.  
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Tabel 1.1. 

Data NPL Kredit Mikro Bank X 

Tanggal NPL 

31 Desember 2010 0 

31 Desember 2011 0 

31 Desember 2012 0.56% 

31 Desember 2013 0.91% 

31 Maret 2014 1.66% 

 

Sumber : Laporan Kolektibilitas Untuk Pinjaman "Direct" Bank X 

 

Bank X menjadi ujung tombak pembangunan perekonomian nasional karena 

secara konsisten fokus pada pengembangan segmen bisnis usaha mikro, kecil dan 

menengah sehingga diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti bisa 

memberikan gambaran yang baik sebagai contoh untuk perusahaan penyalur kredit 

lainnya. 

 

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengangkat judul : 

“ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT 

Studi Kasus Pada PT BANK X Cabang Tanjung Duren”. 

 

LANDASAN TEORI 

 

Menurut Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (pengganti 

UU No. 7 tahun 1992) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalambahasa 

latin kredit berarti “credere” artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit 

adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya  pasti akan 

dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan 
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penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka 

waktu. 

 

Menurut Romney pada bukunya Aaccounting Information System (2009), adalah 

satu, dua atau lebih komponen yang saling terkait yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan. Sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil, dimana masing – masing subsistem 

melakukan fungsi yang sama pentingnya dan mendukung system yang lebih besar yang 

menjadi bagiannya. Contoh seperti fakultas ekonomi yang merupakan suatu system, 

subsistemnya adalah akuntansi dan manajemen. 

 

Menurut Romney pada bukunya Aaccounting Information System (2009), adalah 

system yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data yang akan 

menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. 

 

Menurut penelitian Committee of Sponsoring Organization ( COSO ), pengendalian 

internal merupakan sistem, struktur atau proses yang diimplementasikan oleh dewan 

komisaris, manajemen dan karyawan dalam perusahaan yang bertujuan untuk 

menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut dicapai, 

meliputi efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan dapat tercapai. 

 

COSO framework menurut George H. Bodnar (2012), yang dikembangkan untuk 

auditor dan menjelaskan hubungan yang kompleks antara kontrol perusahaan internal, 

penilaian auditor risiko, dan perencanaan prosedur audit. Terdiri dari 5 komponen : 

1. Lingkungan Pengendalian (control environment) 

Lingkungan pengendalian menetapkkan suasana dari suatu organisasi yang 

mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari manajemen dan 

karyawannya. Sejumlah faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian 

dalam suatu entitas, diantaranya : 

a. Integritas dan nilai etika 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

c. Filosofi manajemen dan gaya operasi 

d. Struktur organisasi 
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e. Perhatian dan arahan yang diberikan oleh dewan direksi dan komite 

f. Cara menetapkan wewenang dan tanggungjawab 

g. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia 

2. Penilaian Resiko (risk assessment) 

Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengatur suatu resiko mempengaruhi 

tujuan perusahaan. Langkah yang terpenting dalam penilaian resiko adalah 

mengidentifikasi perubahan kondisi internal dan eksternal perusahaan dan 

juga tindakan apa yang diperlukan terkait dengan resiko yang mungkin 

muncul. 

3. Aktivitas Pengendalian (control activities) 

Prosedur dan kebijakan yang digunakan untuk memastikan bahwa perintah 

yang diberikan telah dilaksanakan. Terdapat 5 (lima) jenis Prosedur 

pengendalian : 

a. Pemisahan tugas 

b. Dokumen dan catatan yang memadai 

c. Pembatasan akses terhadap aset 

d. Pemeriksaan akuntabilitas independen dan ulasan kerja 

e. Kontrol atas proses informasi 

4. Informasi dan Komunikasi (information and communication) 

Informasi mengacu kepada sistem akuntansis organisasi, yang terdiri dari 

metode dan catatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, merakit, 

manganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi organisasi. 

Komunikasi yang terkait untuk menyediakan pemahaman yang jelas mengenai 

semua kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengendalian.  

5. Pemantauan (monitoring) 

Merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa 

perintah manajemen telah dilaksanakan dan memastikan bahwa tindakan 

yang dilakukan berkenaan dengan resiko yang telah diambil untuk pencapaian 

suatu tujuan. Terdapat 3 model monitoring menurut COSO : 

a. Membangun dasar untuk pemantauan 

b. Merangcan dan melaksanakan prosedur pemantauan yang didasarkan 

pada resiko 

c. Menilai dan melaporkan hasil 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kasus dengan meneliti 

bagaimana pengendalian internal yang ada pada Bank X, apakah telah sesuai dengan 

sistem dan prosedur yang ada, dan bagaimana prosedur pemberian kredit yang  dilakukan 

dari tahap permohonan kredit sampai dengan tahap pencairan kredit, yang akan 

dibandingkan dengan teori – teori yang ada selama perkuliahan menggunakan COSO. 

 

Pengendalian Internal merupakan cara untuk membantu tingkat kehati hatian bank 

dalam pemberian kredit. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dan mencegah resiko yang 

dapat timbul dalam pemberian kredit. Penulis mengankat pengendalian internal 

dalamprosedur pemberian kredit, untuk mengetahui keefektifan bank dalam penyaluran 

dan pemberian kredit kepada nasabah yang kompeten. 

 

Melalui penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis dan diolah untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan oleh penulis, yaitu apakah bank tersebut telah berjalan 

sesuai dengan prosedur dan apakah hal tersebut sudah efektif atau tidak. 

 

Bank X merupakan Bank Umum yang terletak di wilayah Jakarta Barat, memilik 

letak cukup strategis dengan konsumen yang memiliki berbagai jenis dan bentuk usaha. 

Penelitian dilakukan lebih kurangnya selama 1 (satu) bulan, dengan melakukan observasi 

di dalam maupun di luar kantor. 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Pengajuan permohonan kredit secara garis besar melalui tahapan – tahapan 

proses sebagai berikut : 

 

Gambar 4.2. Prosedur Pemberian Kredit 

 

 

Sumber : Prosedur Pemberian Kredit PT Bank X Cabang Tanjung Duren 

 

Permohonan Analisis Monitoring Pencairan Putusan 
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 Proses Permohonan Kredit : Dalam tahap awal account officer akan 

menawarkan bermacam kredit kepada nasabah, kegunaan kredit tersebut, dan juga syarat 

– syarat kredit. Dalam tahap ini, jika nasabah tertarik, ao akan menjelaskan dokumen – 

dokumen yang harus dilengkapi kepada bank. 

 

Gambar 4.3. Proses Permohonan Kredit 

 

Debitur Account Officer Ass. Manajer Kredit 
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2 

 

             

  

 

tidak                ya 3 
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tidak                       

 

                         ya 5     

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

Kunjungan Nasabah 

1. Surat Permohonan 

2. Legalitas Usaha 

3. Data Pribadi Debitur Memeriksa 

Kelengkapan 

Dokumen 

Verifikasi 

Pemeriksaan 

Paket Kredit 

Permohonan 

Ditolak 

Prescreening 

Permohonan 

Ditolak 

Permohonan 

Ditolak 

Pembuatan SKPP 

(Surat Keterangan 

Permohonan Pijaman) 
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 Prosees Analisis  Kredit : Dalam proses ini terdapat langkah – langkah yang 

akan dilakukan, antara lain : 

 

Gambar 4.4. Proses Analisis Kredit 

 

Nasabah Account Officer Ass. Manajer Kredit Pimpinan Cabang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            

tidak 
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tidak          ya 3 

  

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

 Proses Putusan Kredit : Proses ini diisi dengan formulir Putusan Kredit Usaha 

Rakyat yang telah disetujui. Formulir putusan kredit yang telah disetujui diberikan kepada 

bagian administrasi untuk diolah/ dibuatkan SPPK (Surat Penawaran Putusan Kredit). 

Setelah SPPK disetujui  nasabah maka  dapat dilaksanakan akad. 

 

 

 

Prescreening 

Revisi analisa/ 

tambahan data 

Pemeriksaan 

paket kredit 

dan 

prescreening 

putusan 

Permohona

n Ditolak 

 
1. MAK 

(memorandum 

dan analisis 

putusan kredit) 

2. Putusan Kredit 
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Gambar 4.5. Alur Proses Putusan Kredit 

 

Nasabah Account Officer Bag. Administrasi Pimpinan Cabang 

 

 

 

   

          

                   

 

3 ya            tidak 

 

                     

 2 
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    Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

 Proses Pencairan Kredit : Dalam pencairan kredit terdapat langkah – langkah 

yang harus diperhatikan dan terdapat dokumen – dokumen yang diperlukan, yaitu : 
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Penjelasan 
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Nego 

Akad 

Analisis 

Putusan 
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SPPK (Surat 

Penawaran 

Putusan Kredit) 
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Gambar 4.6. Proses Pencairan Kredit 

 

Account Officer Debitur Bag. Administrasi Pimpinan Cabang 

 

                                      

 

                                1 

 

                 

 

                                  2                  
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      Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

 Proses Monitoring Kredit : Pemantauan yang dilakukan oleh pihak bank 

dilakukan selama 3 bulan sekali, dengan melihat perkembangan usaha, 

pembayaran bunga dan pokok. Jika terdapat masalah dalam pembayaran kredit, 

akan dilakukan putusan penyelamatan kredit hingga penghapusan untuk kredit 

yang tidak dapat tertolong. 

Terdapat 2 (dua) metode monitoring pada PT Bank X Cabang Tanjung Duren,  

yaitu : 

1. On site, melakukan kunjungan ke nasabah untuk : 

a. Memeriksa mutasi penjualan rill di lapangan 

b. Memeriksa persediaan rill di lapangan sebagai upaya EWS (Early 

Warning System) 

Otorisasi 

Pemimpin 

Cabang 

Pencairan ke 

rekening Debitur 

Menandata

ngani 

laporan 

kunjungan 

dan bersiap 

menuju 

Bank X 

Pembuatan IPK 

(Instruksi 

Pencairan 

Kredit) 

Kunjungan 

nasabah 

untuk 

melakukan 

pencairan 
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2. Off site, monitoring tanpa berkunjung, dengan cetak rekening giro 

oprasional, memeriksa mutasinya apakah aktif bermutasi atau tidak. 

 

Contoh Proses Pemberian Kredit : PT Bank X Cabang Tanjung Duren 

memiliki program yang bernama grebek pasar, grebek pasar dilakukan dengan 

mengelilingi dan mengunjungi tempat usaha masyarakat sekitar Bank X Tanjung 

Duren. Pada hari jumat tanggal 7 Maret ketika melakukan grebek pasar yang 

bertempat di RM. Gantino Baru, AO berbincang – bincang dengan pemilik usaha 

tersebut, perbincangan yang dimulai tentang usaha yang sedang dijalani sampai 

dengan penawaran produk kredit kepada pemilik usaha. Setelah perbincangan 

yang cukup lama, pemilik usaha merasa tertarik untuk mengambil/ melakukan 

kredit pada PT Bank X dan bertanya kepada AO bagaimana prosedur dan 

persyaratan yang dbutuhkan, AO menjelaskan secara detail apa dan bagaimana 

syarat dan prosedur yang diperlukan dan bilamana pemilik usaha tertarik dapat 

menghubungi AO yang bersangkutan. 

Beberapa hari setelah grebek pasar tersebut, pemilik usaha menghubungi AO 

untuk datang berkunjung ke RM. Gantino Baru dalam hal perbincangan lebih lanjut 

tentang syarat dan prosedur permohonan kredit. Pada tanggal 14 Maret AO datang 

ketempat usaha untuk melakukan kunjungan nasabah (terdapat pada lampiran 1), 

dan pemilik usaha menjelaskan bahwa ia ingin membuat permohonan kredit 

dengan jenis dan jumlah yang diinginkan pemilik usaha, AO menjelaskan dan 

meminta persyaratan yang diperlukan untuk melakukan permohonan kredit, seperti 

data pribadi nasabah (fotocopy KTP, KK, Surat Nikah, legilitas usaha dsb) 

(terdapat pada lampiran 3 dan 4), pada tanggal 15 Maret terbit surat permohonan 

kredit yang berisi permohonan dari nasabah untuk dibuatkan kredit (terdapat pada 

lampiran 2) dan pada tanggal 16 Maret Account Officer mengeluarkan Surat 

Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) yang berisi data nasabah dan jenis 

kredit (terdapat pada lampiran 5). 

Selama beberapa hari, AO akan mengumpulkan dokumen dan melakukan 

kunjungan kepada nasabah, dokumen yang dikumpulkan diperlukan sebagai 

syarat pembuatan paket kredit. Pada tanggal 21 maret dimana  semua dokumen 

yang diperlukan terkumpul, AO melakukan prescreening (terdapat pada lampiran 

6) untuk mengetahui kelayakan pemberian dana kepada nasabah. Setelah 
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dilakukan prescreening dan dinyatakan layak oleh AMPK, tahap selanjutnya AO 

akan melakukan pembuatan MAK (terdapat pada lampiran 7) dan Putusan Kredit 

(terdapat pada lampiran 8) pada hari tersebut dan langsung melakukan verifikasi  

kepada AMPK  untuk langsung diajukan kepada Pimpinan Cabang dan diputus. 

Pada tanggal 27 Maret Setelah putusan dari Pimpinan Cabang, dokumen 

masuk ke bagian administrasi untuk dibuatkan SPPK yang berisi tentang 

penawaran kredit (terdapat pada lampiran 9,10,11, dan 12). Dokumen SPPK 

tersebut akan diberikan kepada nasabah ketika nasabah datang ke Bank X dan 

nasabah akan menandatangani paket SPPK tersebut yang disebut dengan AKAD. 

Pada tanggal 2 April 2014 setelah selesainya AKAD, AO akan melakukan 

kunjungan kepada nasabah dalam rangka pemberitahuan kepada nasabah untuk 

datang ke Bank X dan melakukan pencairan kredit (terdapat pada lampiran 13). 

Ketika datangnya debitur ke Bank X, bagian administrasi akan membuatkan IPK 

(terdapat pada lampiran 14) yang nantinya akan diotorisasi oleh pemimpin cabang 

untuk pencairan kredit kepada nasabah. Dengan adanya dokumen IPK, debitur 

dapat langsung melakukan pencairan. Setelah pencairan, nasabah akan diberikan 

kwitansi pencairan (terdapat pada lampiran 15), yang merupakan bukti bahwa 

dana sudah masuk kedalam rekening debitur. 

 

Sistem Pengendalian Internal : Dalam penelitian Sistem Pengendalian 

Internal pada PT Bank X Cabang Tnajung Duren, dilakukan terhadap 3 (tiga) 

narasumber, yaitu 3 (tiga) orang AO. Dari analisis tersebut didapat bahwa aktivitas 

pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit pada PT Bank X Cabang 

Tanjung Duren selalu dilakukan. Hal ini tercermin di dalam seluruh proses tahapan 

prosedur pemberian kredit, yang dimulai dari proses permohonan kredit sampai 

dengan proses pemantauan kredit. Apabila dilihat dari aspek – aspek pengendalian 

internal menurut COSO, maka yang diperoleh dari hasil analisis pengendalian 

internal dalam prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.1. 

Data Analisis SPI – COSO 

 

No. SPI – COSO 
PT. Bank X Cabang Tanjung Duren 

Ya Tidak Keterangan 

I. Lingkungan Pengendalian 

a. Integritas dan Nilai Etika X   

b. Komitmen dalam Kompetensi X   

c. Filosofi manajemen dan gaya operasi X   

d. Struktur Organisasi X   

e. 
Perhatian dan arahan yang diberikan 

dewan direksi dan komite 
X   

f. 
Penetapan wewenang dan tanggung 

jawab 
X   

g. 
Kebijakan dan prosedur SDM X 

  

II. Penilaian Resiko 

a. Permohonan Kredit X   

b. Analisis Kredit  X 

Karna pada PT Bank X 

masih menggunakan 

analisis 5C, yang mana 

seharusnya analisis 6C. 

c. Putusan Kredit X   

d. Pencairan Kredit X   

e. Pemantauan Kredit X   
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No. SPI – COSO 
PT. Bank X Cabang Tanjung Duren 

Ya Tidak Keterangan 

III. Aktivitas Pengendalian 

a. Pemisahan Tugas  X 

Terlihat bahwa belum 

adanya verifikasi/ 

pengecakan oleh AMPK 

dalam pemeriksaan 

dokumen – dokumen 

sebelum otorisasi Pimpinan 

Cabang. (terlihat pada 

lampiran5, 6, 7, dan 8) 

b. 
Dokumen dan catatan yang         

memadai 
X 

  

c. Akses terbatas pada aset X   

d. 
Pemeriksaan akuntabilitas 

independen dan ulasan kerja 
X 

  

e. 
Pengendalian terhadap proses     

informasi 
X 

  

IV. Informasi dan Komunikasi 

a. 

Terdapatnya suatu kemudahan 

informasi dalam menjalankan 

prosedur pemberian kredit 

X 

  

b. 
Terjalinnya komunikasi yang baik 

antar karyawan 
X 

  

V. Pemantauan 

a. 
Membangun dasar untuk 

pemantauan 
X 

  

b. 

Merancang dan melaksanakan 

prosedur pemantauan yang didasar 

pada resiko 

X 
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c. Menilai dan melaporkan hasil X   

 

Sumber : Hail Olahan Penulis 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan data – data hasil analisis dan observasi yang telah dilakukan oleh 

penulis mengenai pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit studi kasus 

pada PT Bank X Cabang Tanjung Duren dapat disimpulkan bahwa : 

1. Prosedur pemberian kredit pada PT Bank X cabang Tanjung Duren telah berjalan 

dengan lancar, efektif dan efisien. Hal ini didukung dengan kebijakan yang tepat, Non 

Performing Loan (NPL) yang rendah dan juga prosedur yang tidak rumit, serta dengan 

bantuan Account Officer dalam mengumpulkan persyaratan untuk nasabah yang 

kurang mengerti tatacara persyaratan pembuatan permohonana kredit, seperti 

pembuatan surat permohonan dan pengumpulan dokumen legalitas nasabah.  

Dalam menyalurkan fasilitas kredit, PT Bank X Cabang Tanjung Duren mengutamakan 

masyarakat atau perusahaan yang memiliki ekonomi lemah tetapi mempunyai prospek 

berkembang yang baik, sehingga diharapkan masyarakat atau perusahaan tersebut 

memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya. 

2. Sistem Pengendalian Internal pada PT Bank X Cabang Tanjung Duren sudah efektif 

dan efisien. Dilihat dari tahap prosedur pemberian kredit (permohonan sampai dengan 

pencairan kredit) sudah sesuai dengan 5 elemen SPI – COSO (Lingkungan 

Pengendalian, Penilaian Resiko, Prosedur Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, 

Pemantauan).  

 

SARAN  

 

Sebagai langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi 

kelemahan yang ditemukan dalam pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit 

pada PT Bank X Cabang Tanjung Duren, penulis ingin memberikan saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi PT Bank X Cabang Tanjung Duren, diantaranya : 
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1. Pada analisis kredit terdapat analisis 5C, yang sebaiknya diubah menjadi analisis 6C 

karna sudah adanya penambahan analisis Constraint, yaitu hambatan yang tidak 

memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat, contoh seorang peternak 

babi di daerah yang penduduknya muslim. Hal ini diharapkan dapat membantu PT 

Bank X agar lebih berhati – hati dalam menyaring nasabah dan dalam hal memberikan 

dana kepada debitur. 

2. Pada prosedur pemberian kredit masih terlihat tidak adanya otorisasi sesuai dengan 

tahapan – tahapan pemberian kredit. Diharapkan agar proses otorisasi mengikuti 

prosedur yang telah ditetapkan, tidak terlewatkan satu tahap proses otorisasi yang 

nantinya akan menyebabkan penyalahan prosedur dan wewenang. Hal ini dapat dilihat 

pada dokumen MAK (lampiran 7) 
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