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ABSTRACT 

 

 

This Research aims to analyze the internal control in micro credit accounting 

information system at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch X. In this research 

comparing suitability the implementation of credit provision that has been applied 

with internal control theories. The type of credits in this research is Kredit Usaha 

Mikro. Type of research is case study using qualitative descriptive approach. Source 

of data obtained from informants, and standard operations procedurce documents. 

Data collection techniques used interview, checklist, and documentations. 

The result of this study are PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch X have carried 

out internal control and information accounting system in accordance to procedures 

and theories.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengendalian intern pada sistem 

informasi akuntansi pemberian kredit mikro di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Cabang X. Penelitian ini membandingkan kesesuaian pelaksanaan pemberian kredit 

yang telah diterapkan dengan teori-teori pengendalian intern dan sistem informasi 

akuntansi yang ada. Jenis kredit pada penelitian ini adalah Kredit Usaha Mikro. Jenis 

penelitian ini adalah studi kasus dan dengan menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Sumber data yang diperoleh yaitu dari informan dan dokumen Standar 

Operasional Prosedur. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, 

checklist, dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang X telah 

melakukan pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi pemberian kredit 

dengan baik dan telah sesuai dengan prosedur. Selain sudah dilakukan dengan baik, 

pengendalian intern pada sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang dilakukan 

oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang X telah sesuai dengan teori yang ada.  

 

  

Keywords: Internal Control, Information Accounting System, Micro Business Credis 

 

 

 

Analisis Pengendalian Intern..., Dina Hironima, Ak.-Ibs, 2018



  Indonesia Banking School 

I. PENDAHULUAN 

I.1 LATAR BELAKANG 

Moerdiyanto (2010), mengungkapkan bahwa kinerja perusahaan adalah hasil dari 
serangkaian proses bisnis yang mana dengan pengorbanan berbagai macam sumber 
daya yaitu bisa sumber daya manusia dan juga keuangan perusahaan. Apabila kinerja 
perusahaan meningkat, bisa dilihat dari gencarnya kegiatan perusahaan dalam rangka 
untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan atau laba yang 
dihasilkan tentu akan berbeda tergantung dengan ukuran perusahaan yang bergerak  

Mulyati., (2016) mengatakan bahwa pembangunan perekonomian Indonesia 
ditekankan dan dititik beratkan pada bidang ekonomi yang memberikan dampak terhadap 
perkembangan usaha – usaha di Indonesia baik usaha besar, usaha menengah, maupun 
usaha kecil, bahkan usaha mikro. Tetapi permodalanlah yang menjadi kendala paling 
dominan untuk dapat mengembangkan usaha – usaha di Indonesia. Maka dari itu cara 
untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan dengan pemberian Kredit. 

Kredit sendiri dapat memiliki arti kepercayaan. Dimana saat pihak kreditur dan 
debitur melakukan perjanjian kredit, maka harus adanya rasa percaya kreditur bahwa 
debitur memiliki kemampuan mengembalikan, dalam arti membayar kembali kredit yang 
telah disepakati bersama sesuai waktu dan syarat yang telah disepakati oleh kedua belah 
pihak.  

Banyak bank yang menyediakan pinjaman modal usaha, salah satu nya adalah 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang merupakan salah satu bank BUMN di Indonesia. 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk memiliki komitmen untuk memberikan kemudahan 
penyaluran kedit sebagai tambahan modal usaha bagi pengusaha mikro. Bentuk 
pinjaman modal dinamakan Kredit Usaha Mikro. Modal usaha ini merupakan fasilitas 
kredit yang dapat diberikan kepada semua pemilik usaha mikro, usaha rumah tangga baik 
berbentuk perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan. Contoh nya seperti pasar 
tradisional, toko/warung kelontong/sembako, warung makan, dll.. Hal tersebut memang 
sudah menjadi target utama pasar yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk . 

Dengan pemberian kemudahan dalam pencairan kredit, tidak sedikit fenomena 
kredit bermasalah atau kredit macet terjadi. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan 
kurangnya pengendalian internal yang dilakukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Seperti 
prinsip kehati-hatian, analisis syarat dan proses pemberian kredit. Pengendalian intern 
yang dilakukanpun harus sesuai SOP yang telah ditetapkan, maka dari itu akan dilakukan 
analisis pengendalian intern pada sistem informasi akuntansi pemberian kredit mikro di 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang X. 

Berdasarkan uraian maka judul penelitian ini adalah “Analisis Pengendalian 

Intern Pada Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus Pada Pt Bank Mandiri 

(Persero) Tbk)”.  
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I.2 RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimana Pengendalian Internal pada Sistem Informasi Akuntansi pemberian kredit  
mikro di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang X? 

2. Apakah Pengendalian Internal pada Sistem Informasi Akuntansi pemberian kredit mikro 
di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang X telah mencapai tujuannya dalam menjaga 
kekayaan perusahaan nya, ketelitian dan kebenaran data, efisiensi, dan telah 
dipatuhinya seluruh kebijakan manajemen yang ada?  

3. Apakah Kebijakan Pengendalian Internal pada Sistem Informasi Akuntansi pemberian 
kredit mikro di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang X telah diterapkan dengan 
sebaik baiknya?  

4. Apakah Pengendalian Internal pada Sistem Informasi Akuntansi pemberian kredit mikro 
di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang X telah sesuai dengan teori Sistem 
Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern nya? 

I.3 TUJUAN PENELITIAN  

Mengetahui pengendalian intern pada Sistem Informasi Akuntansi pemberian Kredit Mikro 
yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang X 

 

II. TINJAUAN TEORI 

Suatu perusahaan diharuskan melakukan pengendalian intern yang akan 
menciptakan prosedur kerja yang sistematis dan sesuai dengan aturan- aturan atau 
standarisasi dalam organisasi, yang akan menciptakan lingkungan yang saling 
mendukung satu dengan yang lainnya. 

 Menurut Romney dan Steinbart (2015) Pengendalian Internal adalah sebuah 
proses yang menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan 
bagian integral dari aktivitas manajemen dimana pengendalian internal memberikan 
jaminan yang memadai untuk tujuan pengendalian berupa mengamankan asset, 
mengelola catatan secara detail yang baik untuk melaporkan asset perusahaan secara 
akurat dan wajar, memberikan informasi yang akurat dan reliabel, menyiapkan laporan 
keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan mendorong dan memperbaiki 
efisiensi operasional. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2016) sistem pengendalian intern meliputi struktur 
organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordunasikan untuk menjaga asset 
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 
mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 
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Sistem pengendalian intern memiliki unsur, unsur tersebut berguna untuk 
mencapai tujuan pengendalian intern yang baik. Menurut Mulyadi (2016) unsur-unsur 
sistem pengendalian intern sebagai berikut: 

1. Sistem organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian tanggung 
jawab fungsional secara tegas 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatat yang memberikan perlindungan 
yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 
organisasi. 

Sesuai dengan penjelasan mengenai pengertian sistem pengendalian intern yang 
tertera di atas, terdapat pula tujuan dari pengendalian intern itu sendiri. Tujuan 
pengendalian intern dapat menjadi sesuatu tolak ukur yang harus dilakukan perusahaan 
agar menjaga tidak terjadinya kerugian pada perusahaan itu sendiri.  Menurut Mulyadi, 
(2016) tujuan dari pengendalian intern adalah: 

1. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi. 
Manajemen memerlukan informasi yang diteliti dapat dipercaya dan tepat pada 
waktunya untuk mengolah kegiatan-kegiatan perusahaan. 

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 
Pengawasan yang memadai diperlukan untuk melindungi barang-barang atau 
harta milik perusahaan yang mungkin hilang karena dicuri, disalahgunakan, 
rusak Karena kecelakaan atau musibah dan sebab-sebab lain yang dapat 
merugikan perusahaan. 

3. Mendorong efisiensi kerja atau operasional perusahaan. 
Mekanisme pengawasan atau pengendalian intern yang diasosikan dengan 
para personil dan kegiatannya, dimaksudkan untuk mencegah atau 
menghindari terjadinya berbagai peristiwa dan keadaan yang berakibat 
timbulnya tidak efisiennya operasi manajemen. 

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 
Kebijaksanaan peraturan dan prosedur-prosedur pelaksanaan itu ditetapkan 
oleh manajemen sebagau alat untuk mencapai tujuan yang telah 
direncanakan. Sistem pengendalian intern beserta mekanismenya diciptakan 
untuk manajemen bahwa semua kebijakan, peraturan dan prosedur-prosedur 
yang ditetapkan itu selalu dipatuhi oleh perusahaan 
 

 

III. METODE PENELITIAN 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang didapat secara tidak 
langsung dan dikumpulkan dari data yang sudah ada dari PT. Bank Mandiri (Persero) 
Tbk. dan data primer, melakukan wawancara dengan dengan karyawan PT. Bank Mandiri 
(Persero) Tbk. Cabang X 
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IIII.1 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data untuk data primer yaitu dengan cara langsung turun ke 
lapangan atau perusahaan tersebut. Pengumpulan data langsung ke lapangan dilakukan 
dengan cara: 

1. Pengamatan (Observasi), teknik ini dengan cara mengamati dan mencatat 
secara sitematik terhadap unsur-unsur yang berpengaruh dalam objek 
penelitian. Dalam penelitian ini pengamatan atau observasi dilakukan dengan 
meneliti bagaimana cara dan prosedur yang dilakukan pihak PT. Bank Mandiri 
(persero) Tbk cabang x bagian Mandiri Bisnis Unit memberikan kredit kepada 
nasabah yang membutuhkan.  

2. Wawancara, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 
akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 
harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 
lebih mendalam, (Sugiono,. 2010). Wawancara yang digunakan dalam  
penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena 
peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis 
dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. 

3. Dokumentasi, ialah pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan 
mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan terkait dengang 
penelitian. Menurut Sugiono, (2013) dokumentasi bisa berbentuk tulisan, 
gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Pengumpulan data 
dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen 
yang berkaitan dalam pemberian kredit mikro.   

4. Data cocok (Checklist) 
Data cocok atau yang biasa disebut dengan (checklist) merupakan suatu 
metode dalam observasi yang mampu memberikan keterangan mengenai 
muncul atau tidaknya perilaku yang diobservasi dengan memberikan tanda 
cek (√) jika perilaku yang diamati muncul (Herdiansyah,2009). 

 

IIII.2  METODE ANALISIS DATA 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode 
deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono, (2010) metode penelitian kualitatif merupakan 
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 
pada kondisi obyek yang alamiah. Analisis yang dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemberian kredit 
mikro. Dan apakah dokumen tersebut dapat menjalankan fungsi nya sebagai 
pengendalian intern dalam pemberian kredit mikro yang dilakukan di PT. Bank 
Mandiri (Persero) Tbk Cabang X.  

2. Menganalisis sistem dan prosedur yang dilakukan terkait dengan pemberian 
kredit mikro oleh PT. Bank (Mandiri Persero) Tbk Cabang X. 
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3. Membuat flowchart dan diagram dari analisis pemberian kredit mikro yang 
dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang X. 

4. Menganalisis sistem pengendalian intern pada perusahaan dan dibandingkan 
dengan teori yang sudah ada sebagai landasan dasar apakah pengendalian 
intern di PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk Cabang X sudah baik dan efisien. 

 

IV. Pembahasan Hasil Penelitian  

 

IV.1 Bagian yang Terlibat dalam Pemberian Kredit Mikro  

Berikut bagian bagian yang terlibat dalam pemberian kredit mikro pada PT. Bank 
Mandiri (Persero) Tbk cabang X khususnya pada Mikro Bisnis Unit yaitu: 

1. Cluster Manager  
CM atau Cluster Manager adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 
pengembanga dan pengelolaan portofolio bisnis mikro. Selain itu wewenang 
dari CM adalah memberikan keputusan kredit sesuai limit kewenangan 
memutus kredit yaitu diatas Rp. 100.000.000 selain itu CM juga berwenang 
dalam mengaktivasikan rekening pinjaman setelah memverifikasi semua 
informasi telah sesuai dengan syarat yang berlaku. 

2. Mikro Bisnis Manajer 
MBM atau Mikro Bisnis Manajer bertugas untuk memutuskan kredit apakah 
diterima atau ditolak. MBU memutuskan kredit setelah menerima dan meyakini 
pelaksanaan verifikasi dan analisis yang terkait dengan proses kredit yang 
dilakukan oleh Mikro Kredit Analis. 

3. Mikro Kredit Analis 
Dalam pemberian kredit MKA merupakan bagian yang terpenting untuk dapat 
menghasilkan pemberian kredit yang baik dan menilai resiko awal yang 
mungkin akan terjadi saat kredit berjalan. MKA melakukan scoring dan analisis 
dan juga bertugas membuat perjanjian kredit. 

4. Mikro Kredit Sales 
Mikro Kredit Sales adalah bagian yang paling dasar untuk mencari calon 
debitur dan memasarkan produk yang dimiliki MBU. Selain melakukan 
marketing, MKS juga melakukan verifikasi, wawancara, dan pengumpulan data 
serta berkas-berkas yang terkait. Setelah kredit disetujui dan pencairan telah 
dilakukan, MKS tetap memiliki tanggung jawab terhadap debitur nya dengan 
mengawasi apakah debitur lancar dalam pembayaran cicilan tiap bulannya.  

5. Teller 
Pegawai bank atau cabang yang bertugas untuk memposting seluruh transaksi 
yang terkait dengan pembiayaan mikro. Mulai dari posting pencairan kredit, 
pembayaran bunga, biaya admin dan lainnya. 

6. Customer Service 
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Customer Service (CS) ikut terlibat dalam proses pemberian kredit mikro. 
Tugas daripada CS sendiri adalah membantu MBU untuk melakukan 
pembukaan rekening khusus mikro. 
 

IV.2 Dokumen dan Persyaratan Pemberian Kredit Mikro 

Untuk melakukan pengajuan kredit mikro atau Kredit Usaha Mikro terdapat dokumen 
dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon debitur antara lain: 

1. Dokumen persyaratan yang harus dilengkapi:  
a. Mengisi Form Pengajuan Kredit yang diberikan oleh pihak Mandiri Bisnis 

Unit 
b. Melampirkan bukti diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu 

Keluarga (KK), serta Surat Menikah (bagi yang sudah menikah) 
c. Pas Foto 4 X 6  
d. Surat keterangan usaha dari Desa/Kelurahan, Dinas Pasar atau Otorita 

setempat dimana yang bersangkutan memiliki usaha atau Surat Ijin Usaha. 
e. NPWP (untuk kredit dengan limit >10 Juta) 
f. Wajib membuka Rekening Tabungan Bank Mandiri, dan diutamakan 

Tabungan Mitra Usaha (Tabungan Mu) atas nama yang bersangkutan.  
 

2. Risk Acceptance Criteria (RAC): 
a. Usia debitur minimal 21 tahun atau sudah menikah. Usia maksimal 60 

tahun (saat kredit lunas) 
b. Lama usaha minimal 2 tahun di lokasi dan bidang usaha yang sama. 
c. DSR maksimal 35% dengan memperhitungkan kewajiban keuangan 

lainnya. 
d. Berdasarkan IDI-BI kolektibilitas lancer dan tidak termasuk dalam daftar 

hitam nasional.  

 

IV.3 Software yang Digunakan dalam Pemberian Kredit Mikro 

Loan Origination System (LOS) Segmen Micro Business 

Mandiri Bisnis Unit memiliki sistem atau perangkat lunak yang digunakan untuk 
membantu proses permohonan kredit mikro, yang memiliki beberapa fitur atau 
kemampuan sebagai berikut: 

1. Melakukan proses scoring yang parameternya di setting oleh Risk 
Management Unit. 

2. Melakukan deduplikasi aplikasi calon debitur dengan data yang tersedia dalam 
status pipeline, status rekening yang tercantum dalam Core System. 

3. Mencetak hasil Scoring, Nota Analisa Kredit, SPPK, Perjanjian Kredit. 
4. Memberikan report seluruh tahapan proses kredit, mulai dari tahap Data Entry 

sampai dengan Booking.  
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LOS Segmen Mikro saat ini merupakan generasi ketiga dikembangkan berbasis Web. 
Pada generasi sebelumnya, LOS Segmen Mikro dikembangkan berbasis Branch Delivery 
System (BDS). 

 

 

IV.4 Jurnal Standar dalam Pemberian Kredit Mikro 

Berikut jurnal-jurnal standar yang terkait dalam pemberian kredit : 

1. Jurnal Pemberian atau Pencairan Kredit: 
Dr. Kredit yang diberikan    xxx 
 Cr. Kas/Giro Nasabah    xxx 
 

2. Jurnal Pembayaran Bunga Kredit: 
Dr. Kas/Rekening     xxx 
 Cr. Pendapatan Bunga Kredit   xxx 
 

3. Jurnal Pelunasan Kredit: 
Dr. Kas     xxx 
 Cr. Hutang Kredit    xxx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisis Pengendalian Intern..., Dina Hironima, Ak.-Ibs, 2018



  Indonesia Banking School 

 
 
 
 

 
 

IV.4 Flowchart dan Proses Pemberian Kredit Mikro  
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Gambar diatas merupakan flowchart dari proses pemberian kredit mikro yang 
dilakukan oleh Mandiri Bisnis Unit Cabang X: 

1. Proses awal yaitu nasabah mengajukan surat permohonan kredit dengan 
mengisi Formulir Pengajuan Kredit (FPK) dan melampirkan dokumen dokumen 
yang dibutuhkan lainnya. Semua dokumen tersebut diberikan oleh nasabah 
atau calon debitur kepada Mikro Kredit Sales (MKS). 

2. Setelah semua dokumen diberikan, MKS memverifikasi awal kelengkapan 
seluruh dokumen permohonan kredit sesuai syarat permohonan kredit. Jika 
dokumen dinyatakan lengkap, maka MKS melakukan wawancara awal, trade 
checking dan On The Spot dalam hal ini MKS wajib melakukan dokumentasi 
berupa foto dan laporan wawancara tersebut.  

3. MKS memberikan dokumen-dokumen yang telah diberikan oleh calon debitur 
kepada Mikro Kredit Analis (MKA) untuk di cek dan diverifikasi kembali, dan 
menginput seluruh informasi nasabah, keuangan, agunan, dokumen, IDI BI, dll 
ke dalam LOS (Loan Origination System). Setelah ini melakukan scoring, 

   

END 
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melakukan deduplikasi lalu membuat NAK (Nota Analisis Kredit) yang 
berisikan verifikasi MKA mulai dari usaha sampai perhitungan apakah calon 
debitur layak atau tidaknya diberikan kredit.  

4. BI checking dilakukan oleh MBM guna memverifikasi kembali ada atau 
tidaknya catatan hitam calon debitur, dan catatan sebelumnya yang berkaitan 
dengan keuangan atau pinjama calon debitur. Setelah itu MBM memeriksa 
hasil scoring yang telah dibuat oleh MKA dan memutuskan apakah layak atau 
tidaknya pemberian kredit.  

5. Jika MBM telah memutuskan bahwa pemberian kredit dinyatakan layak, maka 
MBM memberikan SPPK (Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit) kepada 
Mikro Kredit Analis dan MKA akan membuatkan PK (Perjanjian Kredit) dan 
mengkonfirmasikan kepada nasabah bahwa kredit disetujui dan akan 
menjadwalkan akad kredit yang harus dilakukan di cabang Mandiri Bisnis Unit.  

6. Calon debitur melengkapi kembali dokumen dokumen persyaratan kredir dan 
menyerahkan dokumen asli saat akad berlangsung. Serta membayar biaya 
persyaratan seperti biaya administrasi pertama, biaya asuransi dan lainnya.  

7. MBM bersama sama calon debitur melakukan tanda tangan PK, setelah tanda 
tangan PK telah terlaksana, atau credit admin membuatkan form pembayaran 
kredit yang akan diberikan kepada MKA.  

8. Setelah mendapatkan form pembayaran admin oleh credit admin, MKA 
melakukan Compliance Review yaitu dengan mengecek seluruh dokumen 
persyaratan telah dipenuhi dan dilengkapi di map persyaratan kredit, sebagai 
dasar aktivasi kredit. Membuat Compliance Review dengan software LOS 
(Loan Origination System) untuk diberikan kepada Cluster Manager 

9. Setelah menerima Compliance Review dari MKA, maka Cluster Manager 
melakukan aktivasi rekening pinjaman dalam LOS setelah mengecek field-field  
rekening pinjaman nasabah telah sesuai dengan informasi yang tertera di 
Compliance Review. 

10. Jika rekening telah teraktivasi, maka MBM membuat nota posting pemindah 
bukuan rekening dan memberikan kepada pihak cabang yang akan diterima 
oleh teller dan teller akan melakukan posting sesuai nota posting tersebut lalu 
mencairkan uang kedalam rekening debitur.  

 

V. Penutup 

 

Kesimpulan 

Dari analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian 
ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

 
1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang X khususnya pada Mandiri Bisnis Unit 

telah menjalankan pengendalian intern pada sistem informasi akuntansi dalam 
pemberian kredit mikro dengan baik. Terlihat bahwa telah adanya struktur 
organisasi yang jelas dan pemisahan fungsi setiap pihak atau unit sesuai 
dengan kewenangan masing-masing.  
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2. Tercapainya pengendalian intern pada Mandiri Bisnis Unit cabang X, hal ini 
terlihat dengan tidak ada aset yang hilang, terdapat data yang berkaitan 
dengan proses pemberian kredit mulai dari dokumen, hingga jurnal akuntansi 
dan terverifikasi dengan baik mulai dari Mikro Kredit Sales, Mikro Kredit Analis, 
dan Mandiri Bisnis Manajer nya, tugas yang telah didapatkan tiap unit telah 
berjalan dengan baik dan efisien, serta kebijakan kebijakan yang terdapat 
pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk telah diterapkan dengan baik. 

3. Seluruh sistem dan prosedur telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan 
teori-teori yang ada, tetapi masih terdapat kredit yang macet dan bermasalah. 
Hal tersebut dikarenakan terdapat faktor dari nasabah atau debitur itu sendiri, 
sebagai contoh penurunan pendapatan pada usaha debitur dan kondisi 
ekonomi yang terjadi di Indonesia.  

 

Keterbatasan Penelitian 

 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan penelitian berikutnya yaitu: 

 
1. Penelitian ini hanya menganalisis pengendalian intern untuk pemberian kredit 

mikro dan terfokus pada satu produk mikro yang melakukan pembiayaan atau 
penyaluran kredit untuk usaha menengah kebawah atau segmen mikro saja. 
Dalam PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang X pada bagian Mandiri Bisnis 
Unit terdapat produk lain. Produk tersebut adalah Kredit Serbaguna Mikro. 
Penyaluran KSM diperuntukkan kepada pegawai yang memiliki penghasilan 
tetap dan bukan menjalankan usaha.  

2. Objek penelitian hanya difokuskan pada satu perusahaan yaitu PT. Bank 
Mandiri (Persero) Tbk cabang X saja. Dan analisis yang dipakai hanya 
pengendalian intern dalam proses pemberian kredit. 

Saran 

Setelah melakukan analisis tentang pengendalian intern pemberian kredit mikro 
pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang X pada bagian Mandiri Bisnis Unit, berikut 
saran yang dapat diajukan: 

 
a. Saran untuk perusahaan: 

1. Untuk tetap tercapainya target dan mengurangi kredit macet yang 
dapat terjadi maka Mandiri Bisnis Unit khususnya bagian Mikro Kredit 
Sales melakukan booking sebanyak banyaknya dan tetap 
memerhatikan sistem dan prosedur yang berlaku, lalu menagih dan 
mengingatkan selalu debitur sebelum tanggal jatuh tempo 
pembayaran cicilan.  

2. Menambah tenaga kerja pada bagian analisis kredit dengan 
pemberian training. Dan memberikan continues learning pada 
karyawan lama agar pengetahuan dan kemampuan mengenai 
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pemberian kredit terupdate sesuai kondisi perekonomian dan pasar 
yang sedang berlaku di Indonesia 

3. Agar dapat meminimalisir adanya kerugian yang diakibatkan oleh 
kredit macet, MKS lebih ketat menyaring dan menganalisis situasi 
dan kondisi calon debitur, untuk melihat prospek lancarnya 
pembayaran angsuran dan dapat mengurangi kredit macet atau 
bermasalah.  

 
b. Saran untuk penelitian berikutnya: 

1. Agar membuat perbandingan dengan menggunakan dua atau lebih 
objek pebelitian  
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