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MOTTO 

 

“Sukses tidak diukur dari posisi yang dicapai seseorang dalam hidup, tapi dari  

kesulitan-kesulitan yang berhasil diatasi ketika berusaha meraih sukses” 

(Booker T Washington) 

 

“ Tidak ada pohon mahal ketika masih berdiri tegak di tengah hutan, 

Tidak ada air yang mahal ketika masih berada di sumber pegunungan, dan 

Tidak ada ikan mahal kalau masih berenang di lautan” 

(Aris Ahmad Jaya ABCo) 

 

“ Kalau kita cukup memberikan apa yang diinginkan oleh orang lain, kita akan 

mendapatkan apapun yang kita ingikan” 

(Zig Ziglar) 

 

“Lalui kesulitan dan betakwalah, maka kemudahan pun akan datang” 

(NN) 
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ABSTRACT 
 

PENENTUAN NILAI DAN PENGHAPUSAN ATAS PENYISIHAN 
PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP)  

PADA PD. BPR BKK BOYOLALI KOTA CABANG SAWIT  
KABUPATEN BOYOLALI 

 
HARDINA MARTANTIA  

F 3306141 
 

PD.  BPR BKK Boyolali Kota Branch Sawit is one of bank type which its 
business activity aimed at mobilization of fund in rural area meant to muster fund 
from public in form of savings and deposit then is distributed again to public in 
the form of credit. In developing business and manages risk, official member of 
BPR be obliged to take care of productive asset quality and forms Productive 
Asset Erasing Elimination (PPAP). 

The objectives of this research is to know about value and erasing of 
PPAP done by PD. BPR BKK Boyolali Kota Branch Sawit to level of stoppage of 
credit happened and appraisal of accounting to forming and erasing of PPAP. 
PPAP is elimination formed to close at risk of loss possibility arising referring to 
the investment of fund into productive asset. PPAP formed presented as subtracter 
post (offsetting account) from each productive asset type related. 

From result of evaluation concluded that value determination and erasing 
of PPAP at PD. BPR BKK Boyolali Kota Branch Sawit has run carefully 
according to procedure specified by company and pursuant to Bank of Indonesia. 
But there is still some weakness covers there is target of addiction which must be 
reached but at the same time there is no sanction if target of the addiction cannot 
be fulfilled and caused by erasing of PPAP every year, it indicates that there is 
always exist of bad debt which can not be billed for every year. 

Based on weakness found, writer gives suggestion which can become 
input to make an action against repair. The suggestion are, in procedure execution 
of erasing of PPAP in the case of addiction of credit which has been deleted, 
better if increase its employees performance in the case of addiction of credit 
which has been deleted and caused by bad debt deleted every year, hence needing 
existence of improvement of credit performance by using carefulness principle 
and credit analysis. 

 
Keywords : Accounting Information System, Productive Asset Erasing 

        Elimination (PPAP) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1. Sejarah Berdirinya PD. BPR BKK Boyolali Kota Cabang Sawit 

Pada tahun 1960, kondisi perekonomian di Jawa Tengah sangat 

memprihatinkan. Sebagian besar masyarakatnya berada di garis 

kemiskinan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan 

pertumbuhan di sektor ekonomi mengakibatkan banyak terjadi 

pengangguran dan tidak disertai adanya lembaga keuangan di pedesaan 

yang memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat, mengakibatkan 

munculnya lintah darat. Dengan dilatarbelakangi kondisi tersebut, 

Gubernur Jawa Tengah mempunyai gagasan untuk mendirikan suatu 

lembaga kredit yang berlokasi di pedesaan yang dapat menyalurkan 

bantuan kredit kepada pengusaha kecil atau masyarakat umum untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

Melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah  No. 

Dsa.G.226/1969 maka seluruh wilayah di Jawa Tengah didirikan Lembaga 

Perkreditan yang berbasis di tiap-tiap kecamatan dengan nama “ Badan 

Kredit Kecamatan (BKK)” yang salah satunya adalah BKK Sawit. Pada 

saat itu BKK berfungsi sebagai salah satu penggerak sektor perekonomian 

pedesaan dan bukan lembaga usaha yang bertujuan untuk mencari 

keuntungan. 

1 
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Keberadaan BKK dinilai cukup dapat melaksanakn fungsinya 

dengan baik seiring dengan perkembangan jaman. Atas dasar tersebut, 

maka diterbitkannya Peraturan Daerah (PERDA) No. 11 Tahun 1981 

tentang status BKK sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Kemudian pada tahun 1991, melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia No.510/KM.13/1991 tentang ijin operasional 202 unit 

BKK menjadi Badan Perkreditan Rakyat (BPR) salah satunya adalah BPR 

BKK Sawit. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, maka guna 

menyempurnakan segala sesuatu mengenai pengaturan BKK sesuai 

dengan status baru sebagai BPR, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

menerbitkan PERDA No. 4 tahun 1995 tentang  PD. BPR-BKK di 

Provinsi Jawa Tengah. 

Pada Tahun 2005 , Pemda Kabupaten Boyolali merencanakan untuk 

melakukan penggabungan 18 Kantor PD. BPR-BKK di Boyolali menjadi 

satu badan usaha dengan nama PD. BPR-BKK Boyolali Kota (Merger). 

Langkah tersebut dilakukan guna memenuhi persyaratan modal sebagai 

BPR yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) yaitu modal disetor 

sebesar Rp. 500.000.000,- sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, 

maka diterbitkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 

7/8/Kep.DPG/2005 tentang ijin penggabungan usaha (merger) PD. BPR 

BKK kecamatan se-Boyolali termasuk di dalamnya PD. BPR BKK 

SAWIT. Pada tanggal 12 Januari 2006 PD. BPR BKK Boyolali Kota 

resmi bertindak sebagai Kantor Pusat dan mulai menjalankan kegiatan 
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operasionalnya dengan 17 kantor cabang di setiap kecamatan di Kabupaten 

Boyolali kecuali Kecamatan Mojosongo karena BKK Mojosongo belum 

berstatus BPR dan baru dipersiapkan untuk berstatus BPR.   

 

2. Lokasi Perusahaan 

Kantor PD. BKK BPR Boyolali Kota Cabang Sawit  terletak di 

Kompleks Kantor Kecamatan Sawit di Desa Gombang Kecamatan Sawit 

Kabupaten Boyolali. 

Adapun yang menjadi alasan pemilihan letak perusahaan ini adalah 

dekat dengan kota kecamatan sehingga  memudahkan bagi masyarakat 

khususnya pengusaha kecil untuk meminjam dana yang dibutuhkan. 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 

Visi dan Misi PD. BPR BKK Boyolali Kota Cabang Sawit 

Kabupaten Sawit sebagai berikut: 

Visi :   

Menjadikan PD. BPR BKK Boyolali Kota Cabang Sawit bank yang sehat, 

terpercaya dan mandiri. 

Misi : 

a. Melakukan perubahan budaya kerja dan melakukan aktivitas 

operasional secara mandiri. 
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b. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat menuju ke arah 

pelayanan prima didukung sarana dan prasarana yang memadai serta 

SDM yang professional. 

c. Berupaya menjadi salah satu bank leader di Kabupaten Boyolali agar 

mampu meningkatkan kontribusi kepada pemilik dengan setoran PAD. 

d. Mewujudkan kemandirian usaha yang menguntungkan dengan 

memberikan kesejahteraan yang memadai. 

PD. BPR BKK Boyolali Kota Cabang Sawit didirikan dengan tujuan 

sebagai berikut : 

a. Sebagai penggerak sektor perekonomian di pedesaan. 

b. Melindungi masyarakat pedesaan dari lintah darat. 

c. Menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha bagi para 

pengusaha golongan ekonomi lemah. 

d. Menunjang kelancaran penyediaan sarana produksi suatu permodalan 

guna meningkatkan pembangunan desa dan pembangunan daerah. 

 

4. Permodalan 

Modal awal PD. BPR BKK Boyolali Kota Cabang Sawit pada saat 

pertama didirikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang 

merupakan pinjaman dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Komposisi 

modal pemegang saham sebelum merger adalah sebagai berikut : 

a. Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 50,00% 

b. Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sebesar 42,50% 
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c. Modal Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD Jateng) sebesar 

7,50% 

Pada tanggal 12 Januari 2006 terjadi penggabungan usaha dari semua 

PD. BPR BKK se-Kabupaten Boyolali, sehingga terjadi perubahan 

susunan permodalan (setengah merger). Semua modal beralih ke Kantor 

Pusat yaitu PD. BPR BKK Boyolali Kota dengan susunan modal sebagai 

berikut : 

a. Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51,00% senilai       

Rp. 6.640.809.462,00 

b. Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Sebesar 49,00% senilai        

Rp. 3.015.706.121,00 

c. Modal Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah sebesar 0% 

BPD Jawa Tengah sudah tidak lagi memiliki modal di PD. BPR 

BKK Boyolali Kota, karena apabila BPD Jawa Tengah tetap memiliki 

bagian modal, maka akan tetap terjadi Pelanggaran Batas Maksimum 

Pemberian Kredit (BMPK) dan Faktor Judgement yaitu adanya praktik 

“Bank di dalam Bank” yang akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. 

 

5. Kegiatan Perusahaan 

Kegiatan usaha PD. BPR BKK Boyolali Kota Cabang Sawit adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat. Usaha penghimpunan dana PD. BPR BKK Boyolali Kota 

Cabang Sawit dilakukan dalam bentuk simpanan seperti di bawah ini. 
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a. Tabungan Wajib 

Tabungan wajib adalah tabungan yang wajib dimiliki oleh setiap 

peminjam pada PD. BPR BKK Boyolali Kota Cabang Sawit. Ciri-ciri 

tabungan wajib adalah sebagai berikut : 

1) Tabungan dapat diambil setiap saat dengan saldo minimal sebesar 

5% dari pokok pinjaman/ kredit. 

2) Bunga dibukukan dan dihitung setiap akhir bulan. 

3) Biaya administrasi tutup rekening minimal sebesar Rp. 1.000,00. 

b. Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES) 

Ciri-ciri TAMADES adalah sebagai berikut : 

1) Tabungan dapat diambil setiap saat dengan saldo minimal Rp 

10.000,00. 

2) Bunga dibukukan dan dihitung setiap akhir bulan. 

3) Biaya administrasi tutup rekening minimal sebesar Rp 1.000,00. 

c. Deposito 

Ciri-ciri deposito adalah sbagai berikut : 

1) Nilai nominal terendah deposito Rp 1.000.000,00, jika deposito 

lebih dari Rp 100.000.000,00 pendeposito harus mengisi formulir 

asal dana yang didepositokan. 

2) Bunga dibayar setiap bulan tanggal jatuh tempo dikenakan denda 

2% dari nominal. 
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Usaha penyaluran dana yang dilakukan PD. BPR BKK Boyolali 

Kota Cabang Sawit adalah sebagai berikut : 

a. Pemberian Kredit 

1) Kredit Umum 

Kredit umum diberikan kepada nasabah umum dengan tingkat suku 

bunga 20% samapi dengan 30% per tahun. 

2) Kredit Profesi 

Kredit yang diberikan hanya pada pegawai negeri dengan agunan 

berupa slip gaji dan dengan tingkat suku bunga 1,9% per bulan. 

3) Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dana Bergulir 

Kredit UMKM diberikan paa pengusaha kecil dan menengah 

dengan pengambilan nilai kredit maksimum sebesar                     

Rp 5.000.000,00. 

4) Kredit Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Luar Negeri 

Kredit TKI diberikan sebagai modal untuk menjadi tenaga kerja 

luar negeri, dengan nilai pemngambilan kredit maksimum sebesar 

Rp 20.000.000,00 dan dengan tingkat suku bunga sebesar 0,6% per 

bulan. 

b. Pendapatan dana pada bank lain dalam bentuk tabungan atau bentuk 

lain. Jaminan kredit yang diberikan berupa Bukti Kepemilikan 

Kendaraan Bermotor, Sertifikat, dan slip gaji.  
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6. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dimaksudkan untuk kejelasan susunan dan 

hubungan yang terjadi antar kelompok-kelompok aktivitas dalam 

menjalankan kegiatannya. Bagi perusahaan, struktur organisasi 

mempunyai peranan penting dalam mengatur, membagi, dan 

mengkoordinasikan tugas-tugas dan kegiatan kerja sejumlah orang atau 

kelompok agar dapat terawasi dengan mudah dan baik. 

Jenis Struktur organisasi PD. BPR BKK Boyolali Kota berbentuk 

garis dan staf, dalam menjalankan kegiatannya dipimpin oleh Direktur 

Utama yang dibawahi tiga Direktur atau Kepala Bagian, yaitu Direktur 

Pemasaran, Direktur Umum dan Pimpinan Cabang. Adapun struktur 

organisasi di PD. BPR BKK Boyolali Kota secara garis besar dapat dilihat 

pada skema Gambar 1.1  dan Gambar 1.2 berikut ini : 
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7. Diskripsi Jabatan  

Sesuai Keputusan Direksi PD.BPR BKK Boyolali Kota Kabupaten 

Boyolali No.010/BPR-BKK/153/IV/2006 tentang Kebijakan dan Pedoman 

Kerja setelah dilakukan penggabungan usaha (merger) adalah sebagai 

berikut: 

 Deskripsi jabatan pada Kantor Pusat: 

a. Dewan Pengawas 

1) Menetapkan kebijakan-kebijakan umum pada PD. BPR BKK 

Boyolali Kota. 

2) Menjalankan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap 

PD. BPR BKK Boyolali Kota. 

b. Direksi Utama 

1) Pimpinan tertinggi  dalam pelaksanaan operasional dan pemegang 

kebijakan sehari-hari di kantor pusat dan sebagai pengawas kantor 

cabang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan 

Pengawas. 

2) Mempertanggungjawabkan kegiatan operasional perusahaan pada 

periode tertentu kepada Dewan Pengawas. 

c. Komite 

Komite adalah gabungan atau perwakilan dari setiap departemen atau 

sebagian perusahaan yang berfungsi sebagai pengawas intern 

perusahaan. 
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d. Satuan Pengawas Intern 

1) Mengindentifikasi, menganilisi, dan menyeleksi kerawanan serta 

menetapakan dan menerapkan pengawasan. 

2) Memeriksa secara terus menerus untuk menentukan apakah 

pengawasan sudah berjalan dnan baik.  

e. Tim Pemeriksa 

1) Melakukan penilaian yang independent atas semua kegiatan untuk 

mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan oleh 

manajemen PD. BPR BKK.  

2) Mencegah, mendeteksi, dan menetukan kesalahan atau 

penyimpangan terhadap prosedur, perubahan-perubahan dalam 

operasional bank. 

f. Direksi Pemasaran 

Bertanggung jawab dalam bidang pemasaran produk-produk PD.BPR 

BKK dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Direktur 

Pemasaran membawahi tiga bidang, yaitu bidang pelayanan, bidang 

kredit, dan bidang pengawasan kredit. 

1) Bidang Pelayanan 

Bertugas untuk melakukan kerjasama dengan beberapa BPR dalam 

rangka penyediaan likuiditas, mencari dan menghubungi ke 

beberapa bank baik bank umum maupun BPR dalam rangka 

tabungan antar bank. Bidang Pelayanan dibantu dibantu tiga seksi 

yaitu : 
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a) Seksi Costumer Service 

(1) Mampu berkomunikasi dengan baik dengan setiap 

nasabah dan menguasai setiap jenis produk yang dimiliki 

bank, maupun tata cara pelaksanaannya. 

(2) Memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat 

dengan mengedepankan etika, kesopanan dan keramah 

tamahan sehingga kepuasan nasabah dapat tercipta.  

b) Seksi Kas 

(1) Melakukan Cash Opname bersama Kasi Pemasaran dan 

melaporkan kepada Kasi Pemasaran tentang kondisi 

likuiditas. 

(2) Bertanggung jawab penuh tentang keselamatan dan 

ketertiban administrasi kas. 

c) Seksi Dana 

(1) Melaporkan hasil-hasil penghimpunan dana pihak ketiga 

dalam bentuk laporan keuangan maupun strategi-strategi 

yang akan dilakukan. 

(2) Bertanggung jawab tentang kebenaran administrasi 

tabungan dan deposito. 

2) Bidang Kredit 

Bidang kredit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

dibantu oleh dua seksi yaitu : 
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a) Seksi Analisis Kredit 

(1) Melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan modal, 

agunan dan prospek usaha calon debitur. 

(2) Memeriksa berkas-berkas permohonan pinjaman yang 

diterima calon debitur. 

b) Seksi Administrasi Kredit 

(1) Melakukan pengikatan kredit terhadap kredit dan agunan 

yang dilakukan antara bank dan debitur maupun pihak 

lain yang terkat, baik yang bersifat notariil (akte 

perjanjian kredit dengan memakai jaminan dan akte-akte 

jaminan) maupun di bawah tangan (akte perjanjian kredit 

dan akte perjanjian). 

(2) Memberkan fasilitas-fasilitas kredit yang dilakukan 

secara notariil maupun secara bawah tangan. 

3) Bidang Pengawasan Kredit 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, dibantu oleh 

dua seksi yaitu : 

a) Seksi Pengawasan Kredit 

(1) Melakukan pengawasan terhadap semua jenis kredit, 

termasuk krdit kepada pihak yang terkait dengan bank 

dan debitur-debitur besar tertentu. 
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(2) Melakukan upaya pencegahan sedini mungkin atas 

terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam 

bidang perkreditan. 

b) Seksi Penyelesaian Kredit 

(1) Melakukan identifikasi terhadap kredt yang bermasalah. 

(2) Melakukan penyelamatan dan penyehatan terhadap kredit 

yang bermasalah. 

(3) Melakukan penghapusan terhadap kerdit yang 

bermasalah. 

g. Direktur Umum 

Dalam pelaksanan tugas dan fungsinya dibantu oleh dua bidang yaitu : 

1) Bidang Umum 

Memilki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara kegiatan 

kesekretariatan, hukum organisasi dan tata laksana, hubungan 

masyarakat, pengelolaan personalia, dan pengelolaan 

perlengkapan, serta memberikan pelayanan teknis administarsi 

kepada seluruh unit organisasi PD. BPR BKK.  Bidang Umum 

terdiri dari tiga seksi yaitu :  

a) Seksi Umum 

(1) Membantu kepala bidang dalam merencanakan, 

mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengevaluasi serta 

melaporkan penyelenggaraan kegiatan dan 

kesekretariatan, hukum organisasi dan tata laksana, 
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hubungan masyarakat, pengelolaan personalia, dan 

pengelolaan perlengkapan PD. BPR BKK. 

(2) Memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai 

langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di 

bidang tugasnya.  

b) Kesekretariatan 

(1) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan RKAP 

(Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) di sekretariat 

sesuai ktentuan yang berlaku. 

(2) Menjabarkan, mendistribusikan dan memberikan 

petunjuk pekerjaan kepada bawahan untuk dapat 

diselesaikan secara tepat, cermat, dan akurat. 

(3) Memeriksa hasil kerja bawahan melelui pemantauan 

pelaksaan rencana kerja. 

c) Seksi Personalia 

(1) Membantu kepala bidang dalam merencanakan, 

mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

serta melaporkan pengelolaan kepegawaian PD. BPR 

BKK. 

(2) Melakukan pendataan dan pengkoordinasian seleksi 

penerimaan pegawai. 

(3) Melakukan perencanaan, pendaptaan, dan administrasi 

pegawai. 
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2) Bidang Akuntansi, Teknologi Informasi dan Perencanaan 

Memiliki tugas membantu direksi dalam mengkoordinasikan 

penyusunan RKAP, rencana strategis perusahaan, dan rencana 

operasional lainnya, melaksanakan kegiatan penelitian dan 

pengembangan serta statistik dan pelaporan. Bidang Akuntansi, 

Teknologi Informasi, dan Perencanaan terdiri dari empat seksi 

yaitu : 

a) Seksi Akuntansi Operasional Kantor Pusat 

(1) Membantu Kepala Bidang Akuntansi, Teknologi 

Informasi dan Perencanaan dalam melakukan pembukuan 

dan menerima laporan dari bidang-bidang lain, serta 

penyusunan RKAP sesuai aturan yang berlaku. 

(2) Melakukan pencatatan atas seluruh transaksi dan 

penyusunan laporan keuangan serta evaluasi kegiatan 

keuangan bank. 

b) Seksi Pelaporan 

(1) Membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam melakukan 

pengumpulan, analisi, evaluasi dan serta 

pengkoordinasian, penyusunan statistik untuk 

pengembangan serta penyusunan laporan kegiatan PD. 

BPR BKK. 

(2) Melaksanakan pelaksanaan penyusunan data statistik 

dalam bentuk laporan. 
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c) Seksi Rekonsiliasi 

(1) Pelaksanaan koordinasi dengan seluruh Kantor Cabang 

mengenai laporan-laporan yang telah disampaikan. 

(2) Memberikan usul dan saran kepada direksi yang 

berhubungan dengan penyusunan evaluasi RKAP. 

(3) Menganlisis laporan rekonsiliasi bank secara berkala. 

d) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha 

(1) Perencanaan dan pengkajian pengembangan perusahaan 

baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

(2) Memberikan rekomendasi tentang kegiatan penelitian dan 

pengembangan usaha. 

h. Pimpinan Cabang 

Diskripsi jabatan pada Kantor Cabang : 

a. Pimpinan Cabang 

Pimpinan Cabang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut : 

1) Merupakan pimpinan tertinggi dalam pelaksanaan operasional 

perusahaan dan pemegang kebijakan sehari-hari kantor cabang 

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur 

Utama. 

2) Mempertanggungjawabkan kegiatan operasional perusahan peda 

periode tertentu kepada Direktur Utama. 
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b. Kasi Pemasaran 

Kasi Pemasaran mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut: 

1) Mencari dana dari pihak ketiga. 

2) Memasarkan produk BPR BKK. 

3) Memantau secara rutin tentang dana masyarakat yang tertanam 

pada bank yang tersalurkan pada nasabah, angsuran nasabah, dan 

mengendalikan likuiditas serta meneliti dan mengesahkan semua 

administrasi kerdit untuk diteruskan ke Pimpinan Cabang. 

4) Mengadakan pengecekan kartu pengawasan pinjaman dan 

tabungan dengan daftar nominatif. 

5) Meneliti dan mengesahkan rekapitulasi harian atau tutup buku 

kredit maupun dana. 

6) Laporan bulanan. 

Kasi Pemasaran terdiri dari 4 sub seksi yaitu : 

1) Sub Seksi Dana 

a) Menerima dan mencatat setoran penabung atau deposan baik 

baru maupun lama. 

b) Berperan dalam pengambilan atau penarikan deposan. 

c) Berperan dalam penarikan atau penutupan rekening dan tutup 

buku. 

d) Melakukan penghitungan bunga. 
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2) Sub Seksi Kredit 

a) Menerima dan memproses pengambilan kredit oleh calon 

debitur. 

b) Menerima, mencatat, dan merekapitulasi pengmbilan kredit 

serta angsuran. 

c) Pemantauan perkembangan usaha nasabah. 

d) Mencocokkan kartu pengawasan, daftar nominatif serta 

rekapitulasi harian. 

e) Menyajikan laporan bulanan kepada bagian pemasaran. 

3) Sub Seksi Kas 

a) Menerima dan mengeluarkan kas sesuai dengan slip 

penerimaan dan pengeluaran. 

b) Mencatat ke dalam buku Bantu harian, buku mutasi harian dan 

menghitung uang tunai pada tutup kas. 

c) Membuat berita acara perhitungan uang kas. 

d) Menyimpan uang tunai di brankas. 

4) Staf Pengawasan Kredit 

a) Mengawasi pelaksanaan kredit. 

b) Pemantauan dan menindaklanjuti kelancaran penarikan kredit. 

c. Kasi Pelayanan 

1) Meneliti dan mengesahkan administrasi Sub Seksi Pembukuan dan 

Sub Seksi Umum/ Sekretariat/ Personalia. 

2) Memonitor rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja. 
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3) Memantau pengendalian likuiditas. 

4) Menyiapkan laporan ke Kantor Pusat, BI, dan pihak terkait yang 

menjadi kewajiban kantor cabang BPR-BKK. 

5) Bekerjasama dan membantu kasi yang lain guna kelancaran tugas. 

Kasi Pelayanan terdiri dari dua Sub Seksi yaitu : 

1) Sub Seksi Pembukuan 

a) Menerima dokumen dasar transaksi dan menyortir menurut 

jenis transaksinya. 

b) Membuat slip jurnal dari dasar transaksi. 

c) Mencatat, merekapitulasi, dan mengarsipkan semua bukti 

transaksi menurut tanggal transaksi. 

d) Pada akhir bulan atau tahun membuat neraca, laporan laba rugi, 

dan laporan keuangan lainnya. 

e) Menempelkan di papan pengumuman neraca dan laba rugi 

setiap semester sebagai pemberitahuan kepada masyarakat, 

Pimpinan Cabang, Direktur Utama dan BI. 

2) Sub Seksi umum 

a) Mengabsen semua karyawan. 

b) Mengagendakan surat masuk atau keluar. 

c) Membuat surat panggilan atau penolakan nasabah. 

d) Menyiapkan semua kebutuhan dan kelengkapan kantor. 

e) Menyiapkan semua blanko atau formulir tutup bulan/ semester/ 

tutup tahun. 
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f) Mencocokkan stok barang dengan administrasi. 

g) Membuat daftar dan melakukan pembayaran gaji karyawan. 

 

B. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dengan semakin berkembangnya perekonomian atau perkembangan 

kegiatan usaha dari suatu perusahaan, maka akan dirasakan perlu adanya 

sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang 

semakin berkembang tersebut Dengan demikian dana yang diperlukan untuk 

suatu kegiatan usaha  dapatlah disebut juga sebagai faktor-faktor produksi 

lainnya seperti sumber tenaga kerja, peralatan mesin-mesin bahan baku atau 

bahan penolong, kemampuan teknologi, manajemen dan lain-lain sebagai 

suatu sumber ekonomi yang termasuk langka. Oleh karena itu, keberadaan 

lembaga keuangan dalam pembiayaan kegiatan usaha sangat diperlukan. 

Lembaga keuangan yang terlibat dibagi menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan 

Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.  

Bank adalah  Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

kredit dan jasa dilalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Peranan bank 

sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan 

kegiatan bank sebagai lembaga keuangan bank, pemberian kredit merupakan 

kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan 

keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana 

yang terhimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan bank tersebut 

rugi. Oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-
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baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, 

prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada 

pengembalian kredit macet. 

BPR merupakan salah satu jenis bank yang kegiatan usahanya diarahkan 

pada mobilisasi dana di pedesaan yang dimaksudkan untuk menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito kemudian disalurkan 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Dengan demikian 

kegiatan pemberian kredit oleh BPR merupakan kegiatan usaha pokok yang 

dijadikan sumber penghasilan utama. Larangan bagi BPR adalah menerima 

rekening giro serta melakukan kliring. Begitu juga dengan jangkauan wilayah 

operasinya sangat terbatas di kecamatan-kecamatan dan pedesaan saja. 

Pada BPR kegiatan perkreditan dilakukan oleh suatu unit kerja bagian 

kredit yang terdiri dari  beberapa orang. Dari sekian banyak kegiatan bank, 

kegiatan pemberian kredit memiliki risiko yang paling besar. Risiko kredit 

merupakan risiko dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pada 

waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan. Tingginya risiko operasional 

faktor intern dan faktor ekstern menyebabkan semakin tinggi pula risiko 

kredit.  Faktor intern antara lain perlunya sistim analisis yang sederhana, 

cepat, tepat dan efektif yang sekaligus dapat secara dini mengidentifikasi 

besarnya risiko kredit. Sedangkan faktor ekstern antara lain sulitnya 

memperoleh debitur yang eligible sehingga menimbulkan kegagalan kredit 

yang disebabkan kegagalan usaha atau debitur nakal, sehingga dalam 
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pelaksanaanya pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip kehati-

hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat.  

Risiko kredit macet dapat diperkecil dengan jalan melakukan analisa 

kredit secara matang. Analisa kredit yang baik sangat menentukan sebagai 

langkah awal untuk menghindari terjadinya kredit macet dan bermasalah. 

Karena besarnya risiko kredit maka diperlukan penanganan kredit secara 

antisipatit, proaktif dan berdisplin sehingga dapat secara dini mendeteksi 

potensi timbulnya kredit bermasalah. Dalam mengembangkan usaha dan 

mengelola risiko, pengurus Bank Perkreditan Rakyat (BPR) wajib menjaga 

kualitas aktiva produktif dan membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva 

Produktif (PPAP).  BPR wajib membentuk PPAP yang cukup guna menutup 

risiko kemungkinan kerugian. 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah penyisihan 

yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan 

dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif, baik dalam rupiah maupun 

valuta asing. PPAP yang dibentuk disajikan sebagai pos pengurang (offsetting 

account) dari masing-masing jenis aktiva produktif yang bersangkutan (Indra 

Bastian dan Suhardjono, 2006:272)  

Penulis melakukan penelitian terhadap PD. BPR BKK Boyolali Kota 

Cabang Sawit sebuah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Boyolali yang 

mulai beroperasi pada tahun 1969. Pada Januari 2006, PD. BPR BKK se-

Boyolali mengalami perubahan komposisi modal pemegang saham karena 

penggabungan usaha (merger) dengan kantor pusat di PD BPR BKK Boyolali 
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Kota, yang pada awalnya terdiri dari tida pemegang saham yaitu Pemda 

Propinsi Jawa Tengah, Pemda Kabupaten Boyolali, dan BPD Jateng menjadi 

dua pemegang saham yaitu Pemda Propinsi Jawa Tengah, dan Pemda 

Kabupaten Boyolali. Alasan dan tujuan dilakukan merger  yaitu untuk 

memperkuat struktur modal yang telah ada sehingga operasi perusahaan dapat 

berjalan lancar. 

Penelitian penulis adalah mengenai penentuan nilai dan penghapusan  

PPAP yang dilakukan oleh PD. BPR BKK SAWIT terhadap tingkat 

kemacetan kredit yang terjadi dengan tujuan untuk memberikan masukan 

kepada perusahaan agar perusahaan dapat melihat kekurangan-kekurangan 

yang terjadi dan kemudian melakukan tindakan koreksi. PPAP di BPR berupa 

PPAP ABA (Antar Bank Aktiva) dan PPAP Kredit.  

Dengan demikian, penulis melakukan penelitian tentang dengan judul 

“PENENTUAN NILAI DAN PENGHAPUSAN ATAS PENYISIHAN 

PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF PADA PD. BPR BKK 

BOYOLALI KOTA CABANG SAWIT KABUPATEN BOYOLALI”. 

 

C. PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan persoalan-persoalan diatas, dalam hal ini penulis akan 

menitikberatkan pembahasan pada masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penentuan nilai PPAP pada PD. BPR BKK Boyolali Kota Cabang 

Sawit? 
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2. Bagaimana prosedur penghapusan kredit macet pada PD. BPR BKK Boyolali 

Kota Cabang Sawit? 

3. Bagaimana penilaian akuntansi terhadap pembentukan dan penghapusan 

PPAP pada PD. BPR BKK Boyolali Kota Cabang Sawit ? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan atas masalah-masalah yang telah teridentifikasikan diatas, maka 

tujuan dari penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penentuan nilai PPAP pada PD. BPR BKK Boyolali Kota 

Cabang Sawit? 

2. Untuk mengetahui prosedur penghapusan kerdit macet pada PD. BPR BKK 

Boyolali Kota Cabang Sawit? 

3. Untuk mengetahui penilaian akuntansi terhadap pembentukan dan 

penghapusan PPAP pada PD. BPR BKK Boyolali Kota Cabang Sawit ? 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat bagi penulis 

Memberi kesempatan bagi penulis untuk menambah, menerapkan 

dan membandingkan ilmu yang sudah diterima di bangku kuliah dengan 

dunia kerja nyata di bidang perbankan. 

2. Manfaat bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan  feedback terhadap 

perusahaan dan menjadi bahan masukan untuk mengambil tindakan-
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tindakan perbaikan yang perlu dilakukan dalam penilaian dan prosedur 

penghapusan PPAP. Di samping itu penelitian ini juga   diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pihak bank, karena akan menyediakan sarana 

pengambilan keputusan yang objektif serta mendukung kegiatan 

operasional bank. 

3. Manfaat bagi pihak lain 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak 

lain untuk mengetahui lebih jauh mengenai bank dan permasalahan kredit 

perbankan. 

 

F. METODE PENELITIAN 

a. Ruang Lingkup 

Penelitian ini merupakan studi kasus prosedur penilaian dan prosedur 

penghapusan PPAP pada PD. BPR BKK Boyolali Kota Cabang Sawit 

yang berlokasi di Kompleks Kantor Kecamatan Sawit di Desa Gombang 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. 

b. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Merupakan informasi dan keterangan yang diperoleh dari 

sumbernya, yang diperoleh langsung ke objek yang diteliti, baik 

dengan pengamatan maupun dengan wawancara pada PD. BPR BKK 

Boyolali Kota Cabang Sawit. 
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2. Data Sekunder 

Merupakan data pendukung berupa kajian dari sumber lain yang 

mempunyai hubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Data 

ini diperoleh dari struktur organisasi perusahaan dan buku-buku 

referensi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah gambaran 

umum perusahaan. 

c. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Pengumpulan data melalui metode wawancara atau Tanya jawab 

secara langsung dengan pihak PD. BPR BKK Boyolali Kota Cabang 

Sawit, baik dengan pimpinan maupun dengan karyawannya. 

2. Teknik Observasi 

Pengumpulan data melalui metode observasi atau pengamatan 

dengan cara melihat secara langsung mengenai kegiatan yang 

dilakukan oleh PD. BPR BKK SAWIT. 

3. Teknik Kepustakaan 

Merupakan pengumpulan data dengan mengarah atau mengacu 

pada beberapa buku sebagai tinjauan pustaka yang sesuai dengan judul 

dan pokok pembahasan masalah. 
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BAB II 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Sistem dan Prosedur 

Mulyadi (2001:5) mengartikan sistem adalah suatu jaringan 

prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan 

kegiatan pokok perusahaan. Setiap sistem dibuat untuk menangani 

sesuatu yang berulangkali atau yang secara rutin terjadi.  

Ada beberapa definisi pendapat yang dikemukakan oleh para ahli 

dalam buku Zaki Baridwan (1985) mengenai pengertian sistem, yaitu: 

a. Menurut Moscove, sistem adalah suatu entity (kesatuan) yang terdiri 

dari dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang bertujuan 

untuk mencapai tujuan-tujuan  tertentu. 

b. Sistem menurut Murdick adalah suatu kumpulan elemen-elemen 

yang dijadkan satu untuk tujuan umum. 

c. Sedangkan sistem menurut Cole/Neuschel diartkan sebagai suatu 

kerangka dari prosedur-prosedur yang berhubungan yang disusun 

sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan 

suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.  

Ketiga definisi sistem diatas menunjukkan dua sudut pandangan yang 

berbeda. Moscove dan Murdick memberikan definisi yang serupa bahwa 

sistem itu terdiri dari subsistem yang secara keseluruhan bertujuan untuk 

29 
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mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sedangakan definisi dari Cole atau 

Neuschel lebih sempit dari definisi kedua penulis pertama. 

Sedangkan pengertian prosedur menurut Mulyadi (2001:5) adalah 

suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang 

dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-

ulang.  

Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, 

sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. Kegiatan 

klerikal terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk mencari informasi 

dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar berupa kegiatan menulis, 

menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih 

(mensortasi), memindah, dan membandingkan. 

 

2. Pengertian Sistem Akuntansi 

Sistem Akuntansi adalah organsasi formulir, catatan,dan laporan 

yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001:3). Sedangkan menurut Zaki 

Baridwan (1981:1) sistem akuntansi didefinisikan sebagai formulir-

formulir, catatan-catatan, prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk 

mengolah data suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk 
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menghasilkan umpan balik berupa laporan-laporan yang diperlukan oleh 

manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang 

berkepentingan, seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-

lembaga pemerintah uintuk menilai hasil operasi. 

Dari definisi sistem akuntansi tersebut, menurut Mulyadi (2001:3-

5) unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah sebagai berikut: 

a. Formulir 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 

terjadinya transaksi. Formulir sering disebut juga dengan istilah 

dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam 

organisasi direkam (didokumentasikan) di atas secarik kertas. 

Formulir sering juga disebut dengan istilah media, karena formulir 

merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam 

organisasi ke dalam catatan. 

b. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan 

data lainnya. Dalam jurnal,  data keuangan untuk pertama kalinya 

diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan 

informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal 

ini terdapat pula kegiatan peringkasan data, yang hasil 

peringkasannya kemudian di posting ke rekening yang bersangkutan 

dalam buku besar. 
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c. Buku besar 

Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk 

meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam 

jurnal. Rekening-rekenng dalam buku besar ini disediakan sesuai 

dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan 

keuangan. 

d. Buku Pembantu 

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan 

rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (subsidiary 

ledger). Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu 

yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu 

dalam buku besar. 

e. Laporan 

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat 

berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang 

ditahan. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem 

akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan 

tayangan pada layar monitor komputer. 

 

3. Pengertian Kredit 

Istilah kredit  menurut Dana F. Kellerman dalam Teguh Pudjo 

Muljono (1993:9), berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti 

“kepercayaan” atau dalam bahas latin “Creditum” yang berarti 
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kepercayaan akan kebenaran. Sedangkan menurut Teguh Pudjo Muljono 

(1993:10) kredit diartikan sebagai berikut : 

a. Adanya suatu penyerahan utang/ tagihan atau dapat juga barang yang 

menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan 

memberi pinjaman ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai 

dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan 

dari bank yang bersangkutan.  

b. Dari proses kredit itu telah didasarkan pada suatu perjanijian yang 

saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya 

masing-masing. 

c. Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan utang 

dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah 

disepakati bersama.  

Menurut UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi 

UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa, kredit 

adalah “Penyediaan uang tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan 

atau pembagian hasil keuntungan.” 

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian 

atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya 
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akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu tertentu 

(Mulyono, 1987:10). 

 

4. Tujuan Kredit 

Dalam setiap proses kegiatan perkreditan selalu akan terlibat tiga 

pelaku utamanya yaitu Pengusaha (user), Bank (kreditur), dan 

masyarakat/ Negara. Oleh karena itu, kegiatan perkreditan harus 

mencakup tujuan ketiga komponen tersebut sebagai berikut : 

a. Bagi Pengusaha 

1) Kegiatan usaha akan berjalan lancar setelah menerima kredit dan 

performance perusahaan lebih baik dari sebelum menerima 

kredit. 

2) Harus meningkatkan kegiatan usaha dari keuntungan sebagai 

jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan. 

3) Mampu meningkatkan minat berusaha. 

b. Bagi Bank 

1) Merupakan pos utama pembentukan aset dan sumber utama 

pendapatan bank, sekaligus menjamin kehidupan bank. 

2) Sebagai instrumen bank dalam persaingan, sekaligus mendorong 

pemasaran jasa-jasa/ produk-produk bank yang lain. 

3) Merupakan sharing dalam pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi, kemudian mempunyai dampak balik kepada 

pertumbuhan dan perkembangan bank itu sendiri. 
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4) Sebagai instrumen dalam memelihara likuiditas, rehabilitas, dan 

solvabilitas bank (kondisi/ keuangan) 

c. Bagi Masyarakat/ Negara 

1) Berfungsi sebagai instrumen moneter. 

2) Meningkatkan kegiatan produksi marketing dan konsumsi. 

3) Meningkatkan arus dan daya guna uang serta menghidupkan 

ekonomi pasar. 

Secara makro dapat membantu efisiensi penggunaan sumber alam 

(terarah) dan sebagainya. 

 

5. Prinsip-Prinsip Kredit 

Prinsip-prinsip kredit aau yang sering disebut dengan 5C adalah sebagai 

berikut : 

a. Character 

Keadaan watak yaitu kejujuran, ketuluisan, ketajaman berfikir, logica 

berfikir, kepatuhan akan janji, kesehatan, suka atau tidak berjudi, dan 

lain-lain. 

b. Capacity and cash flow 

Kemampuan yang dimilki calon nasabah untuk membuat rencana dn 

mewujudkan rencana misalnya bidang manajemen, keuangan, 

pemasaran, teknis. 
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c. Capital 

Dana yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan 

memelihara kelangsungan usahanya, yaitu untuk mengetahui sumber 

dana atau modal dan penggunaannya, dilihat dari neraca dan sumber 

keuangan lainnya. Serta hasil wawancara dengan debitur. 

d. Condition 

Keadaan sosial ekonomi suatu saat yang dapat mempengaruhi maju 

mundurnya usaha calon nasabah misalnya pangsa pasar, krisis 

moneter, politik/ keamanan, bencana alam, dan lain-lain. 

e. Collateral 

Barang jaminan yang diserahkan calon nasabah. Tujuannya untuk 

mengetahui sejauh mana risiko tidak dipenuhinya kewajiban 

financial kepada bank. 

 

6. Jenis- Jenis Kredit 

Menurut Siamat (1999) dalam Indra Bastian (2006:249), kredit 

dapat digolongkan ke dalam enam bentuk yaitu : 

a. Penggolongan kredit berdasarkan jangka waktu (maturity), antara 

lain: 

1) Kredit jangka pendek (short-term loan) 

2) Kredit jangka menengah (medium-term loan) 

3) Kredit jangka panjang (long-term loan) 
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b. Penggolongan kredit berdasarkan barang jaminan (collateral), antara 

lain : 

1) Kredit dengan jaminan (secured loan) 

2) Kredit tanpa jaminan (unsecured loan) 

c. Kredit berrdasarkan segmen usaha, seperti otomotif, pharmasi, 

tekstil, makanan, konstruksi, dan sebagainya. 

d. Penggolongan kredit berdasarkan tujuannya, antara lain : 

1) Kredit komersial (commercial loan), yaitu kredit yang diberikan 

untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang 

perdagangan. 

2) Kredit komsumtif (consumer loan), yaitu kredit yang diberikan 

untuk memenuhi kebutuhan debitor yang bersifat konsumtif. 

3) Kredit produktif (productive loan), yaitu kredit yang dibrikan 

alam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitor sehingga 

dapat memperlancar produksi. 

e. Penggolongan kredit menurut penggunaannya, antara lain : 

1) Kredit modal kerja (working capital credit), yaitu kredit yang 

diberikan oleh bank untuk menembah modal kerja debitor. 

2) Kredit investasi (iinvesment credit), yaitu kredit yang diberikan 

oleh bank kepada perusahaan untuk melakuka investasi dengan 

membeli barang-barang modal.  
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f. Kredit nonkas (noncash loan), yaitu kredit yang diberikan kepada 

nasabah yang hanya boleh ditarik apabila suatu transaksi yang telah 

diperjanjikan telah direalisasikan atau efektif.   

 

7. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

Menurut Indra Bastian dan Suhardjono (2006 : 272), Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah penyisihan yang dibentuk 

untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan 

penanaman dana ke dalam aktiva produktif, baik dalam rupiah maupun 

valuta asing. PPAP yang dibentuk disajikan sebagai pos pengurang 

(offsetting account) dari masig-masing jenis aktiva produktif yang 

bersangkutan. Aktiva produktif yang sebagian risikonya menjadi beban 

pihak lain (BI, Pemerintah, Bank Dunia), PPAP yang dibentuk adalah 

sebesar risiko yang ditanggung bank yang bersangkutan. 

Sedangkan pengertian Aktiva Produktif sendiri menurut Peraturan 

Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 adalah penyediaan dana BPR dalam 

rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, Sertifikat 

Bank Indonesia, dan penempatan dana antar bank. Aktiva produktif 

dalam bentuk kredit diklasifikasikan menjadi tiga jenis sebagai berikut : 

a. Kredit dengan angsuran, diluar Kredit Kepemilikan Rumah, dengan 

masa angsuran : 
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1) Kurang dari satu bulan 

a) Lancar 

(1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau 

bunga. 

(2) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga tidak 

lebih dari satu bulan dan kredit belum jatuh tempo. 

b) Kurang lancar 

(1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga lebih 

dari satu bulan tetapi tidak lebih dari satu bulan; dan atau 

(2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari satu bulan. 

c) Diragukan 

(1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga lebih 

dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari enam bulan; dan 

atau 

(2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari satu bulan tetapi tidak 

lebih dari dua bulan 

d) Macet 

(1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga lebih 

dari enam bulan. 

(2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari dua bulan. 

(3) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang 

Negara (BUPN) ; dan atau 
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(4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada 

perusahaan asuransi kredit. 

2) 1 (satu) bulan atau lebih 

a) Lancar 

(1) Tidak terdapat tunggakan angsuran poko dan atau bunga ; 

atau 

(2) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga tidak 

lebih dari tiga kali angsuran dan kredit belum jatuh 

tempo. 

b) Kurang lancar 

(1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga tidak 

lebih dari tiga kali angsuran tetapi tidak lebih dari enam 

kali angsuran ; dan atau 

(2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari satu bulan. 

c) Diragukan 

(1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga lebih 

dari enam kali angsuran tetapi tidak lebih dari dua belas 

kali angsuran ; dan atau 

(2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari satu bulan tetapi tidak 

lebih dari dua bulan. 

d) Macet 

(1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga lebih 

dari dua belas kali angsuran. 
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(2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari dua bulan. 

(3) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang 

Negara (BUPN) ; dan atau 

(4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada 

perusahaan asuransi kredit. 

b. Kredit dengan angsuran untuk Kredit Kepemilikan Rumah. 

1) Lancar 

a) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga ; 

atau 

b) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga tidak 

lebih dari enam kali angsuran dan kredit belum jatuh tempo. 

2) Kurang lancar 

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga lebih 

dari enam kali angsuran tetapi tidak lebih dari sembilan kali 

angsuran ; dan atau 

b) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari satu bulan. 

3) Diragukan 

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga lebih 

dari sembilan kali angsuran tetapi tidak lebih dari tiga puluh 

kali angsuran ; dan atau 

b) Kredit telah jatuh tempo lebih dari satu bulan tetapi tidak 

lebih dari dua bulan. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lvi 

4) Macet 

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga lebih 

dari tiga puluh kali angsuran. 

b) Kredit telah jatuh tempo lebih dari dua bulan. 

c) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara 

(BUPN) ; dan atau 

d) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada 

perusahaan asuransi kredit. 

c. Kredit tanpa angsuran. 

1) Lancar 

a) Tidak terdapat tunggakan angsuran bunga ; atau 

b) Terdapat tunggakan angsuran bunga tidak lebih dari tiga kali 

angsuran dan kredit belum jatuh tempo. 

2) Kurang lancar 

a) Terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari tiga kali 

angsuran tetapi tidak lebih dari enam kali angsuran ; dan atau 

b) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari satu bulan. 

3) Diragukan 

a) Terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari enam kali 

angsuran tetapi tidak lebih dari dua belas kali angsuran ; dan 

atau 

b) Kredit telah jatuh tempo lebih dari satu bulan tetapi tidak 

lebih dari dua bulan. 
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4) Macet 

a) Terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari dua belas kali 

angsuran. 

b) Kredit telah jatuh tempo lebih dari dua bulan. 

c) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara 

(BUPN) ; dan atau 

d) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada 

perusahaan asuransi kredit. 

Dasar-dasar pembentukan PPAP menurut PERBAMIDA adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk kepentingan akuntansi, mencocokkan pendapatan dan beban 

pada periode yang sama. 

b. Untuk kepentingan manajerial : 

1) Menentukan nilai riil dari aktiva yang mengandung risiko untuk 

perencanaan, penentuan harga, dan pengembangan produk. 

2) Menentukan risiko biaya atas aset. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 Tentang 

Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat : 

a. BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP 

khusus. 
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b. PPAP umum ditetapkan paling kurang sebesar 0,5% dari Aktiva 

Produktif yang memiliki kualitas Lancar, tidak termasuk Sertifikat 

Bank Indonesia. 

c. PPAP khusus ditetapkan paling kurang sebesar : 

1) 10% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar 

setelah dikurangi nilai agunan. 

2) 50% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Diragukan setelah 

dikurangi nilai agunan. 

3) 100% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macet setelah 

dikurangi nilai agunan. 

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam 

pembentukan PPAP ditetapkan sebesar : 

a. 100% dari agunan yang bersifat likuid, berupa Sertifikat Bank 

Indonesia, tabungan, dan deposito yang diblokir pada bank yang 

bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, emas, dan logam 

mulia. 

b. 80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, 

bangunan, dan rumah bersetifikat hak milik (SHM) atau hak guna 

bangunan (SHGB) yang diikat dengan hak tanggungan. 

c. 60% dari nilai jual objek pajak untuk agunan berupa tanah, 

bangunan, dan rumah bersetifikat hak milik (SHM) atau hak guna 

bangunan (SHGB), hak pakai tanpa hak tanggungan. 
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d. 50% dari nilai jual objek pajak untuk agunan berupa tanah dengan 

bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) yang dilampiri surat 

pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). 

e. 50% dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang 

disertai bukti kepemilikan dan diikat sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

8. Penghapusbukuan Kredit 

Penghapusbukuan kredit adalah tindakan administratif bank untuk 

menghapusbukukan kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur, 

bersifat sangat rahasia dan secara yuridis tidak menghapus hak tagih 

bank kepada debitur (Indra Bastian dan Suhardjono 2006:277). Besarnya 

kredit yang dihapusbukukan adalah seluruh sisa kewajiban debitur 

(pokok+ bunga+ pinalti+ biaya lain) yang dibebankan ke pos penyisihan 

penghapusan kerugian kredit (PPAP). Sedangkan terhadap tagihan 

kontinjensi dilakukan jurnal balik (reserve). Jumlah kerugian yang 

dibebankan ke penyisihan kerugian kredit (PPAP) pada saat 

penghapusbukuan adalah sebagai berikut : 

a. Untuk kredit yang tdak diasuransikan sebesar baki debit kredit 

dikurangi nilai agunan yang diambil-alih. 

b. Untuk kredit yang diasuransikan sebesar baki debit kredit dikurangi 

ganti rugi yang telah diterima dari perusahaan asuransi. 
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c. Untuk kredit yang direstrukturisasi dengan pengurangan pokok 

kredit, pembebanan PPAP sebesar selisih antara baki debit kredit 

lama dikurangi baki debit kredit baru. 

Bank harus menghapusbukukan kredit secara berkala karena : 

a. Untuk menentukan nilai riil dari portofolio kredit, terutama jika 

kredit macet tidak dapat ditagih. 

b. Membersihkan portofolio kredit lama yang tidak dapat ditagih. 

Kebijaksanaan dalam melakukan penghapusan kredit adalah untuk 

kredit yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Kredit yang dalam kurun waktu tertentu berada dalam kolektibitas 4 

atau macet. 

b. Kredit yang berada dalam kolektibitas 3 atau diragukan dikarenakan 

debitur tidak kooperatif dan sulit untuk ditemui keberadaannya. 

c. Usaha yang dibiayai sudah tidak ada atau mengalami kebangkrutan. 

d. Tidak mempunyai sumber pengembalian yang lain. 

e. Upaya pengembalian kewajiban hanya dapat dilakukan dengan 

eksekusi atau penjualan agunan. 

 

B. PENENTUAN NILAI PPAP PADA PD. BPR BKK BOYOLALI KOTA 

CABANG SAWIT 

Penentuan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk 

(PPAP WD) pada PD BPR BKK BOYOLALI KOTA Cabang Sawit adalah 

sebagai berikut : 
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1. PPAP WD ABA (Antar Bank Aktiva) =  

a. 0,5% ´  Antar Bank Aktiva 

2. PPAP WD Kredit =  

a. 0,5 % ´  kredit lancar  

b. ´%10  (kredit kurang lancar-[%jaminan x nilai agunan]) 

c. ´%50  (kredit yang diragukan-[%jaminan x nilai agunan]) 

d. ´%100  (kredit macet-[%jaminan x nilai agunan]) 

Contoh Penentuan PPAP pada bulan Desember tahun 2008 pada PD. 

BPR BKK Boyolali Kota Cabang Sawit adalah sebagai berikut : 

1. PPAP WD ABA = 

a. 0,5% x Rp. 305.175          

Total PPAP WD ABA          = Rp.        1.526 

2. PPAP WD Kredit = 

a. Kredit Lancar 

1) 0,5% x Rp. 1.724.637.250             

Sub Total lancar                      = Rp.  8.623.186 

b. Kredit Kurang Lancar 

1) 10% x (Rp. 3.262.000 – 0)         = Rp.     326.200 

2) 10% x (Rp. 6.523.000 – Rp. 20.400.000)          = Rp.            0 

Sub Total Kurang lancar          = Rp.     326.200 

c. Kredit Diragukan 

1) 50% x (Rp. 4.860.000 – Rp. 0)         

Sub Total Diragukan          = Rp.  2.430.000 
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d. Kredit Macet 

1) 100% x (Rp. 78.179.906 – Rp. 0)         = Rp. 78.179.906 

2) 100% x (Rp. 515.408 – Rp. 2.250.000)              = Rp.                0 

3) 100% x (Rp. 7.100.350 – Rp. 3.250.000)           = Rp.  3.850.350 

4) 100% x (Rp. 16.604.192 – Rp. 10.950.000)       = Rp.  5.654.192 

5) 100% x (Rp. 34.647.872 – Rp. 87.500.000)       = Rp.               0 

6) 100% x (Rp. 5.378.539 – Rp. 5.000.000)        = Rp.     378.539 

7) 100% x (Rp. 30.859.365 – Rp. 65.700.000)       = Rp.               0 

Sub Total Macet            = Rp. 88.062.987 

Total PPAP WD Kredit           = Rp. 99.442.373 

   

 

C. SISTEM DAN PROSEDUR PENGHAPUSBUKUAN AKTIVA  

PRODUKTIF YANG TERGOLONG MACET PADA PD. BPR BKK 

BOYOLALI KOTA CABANG SAWIT 

1. Fungsi yang terkait 

a) Dewan Pengawas 

Melakukan kajian dan rekomendasi persetujuan atas pengajuan 

usulan penghapusbukuan. 

b) Direktur Utama 

1) Melakukan evaluasi dan otorisasi terhadap usulan 

penghapusbukuan dan mengajukan kepada Dewan Pengawas. 
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2) Mengajukan usulan penghapusbukuan hasil rekomendasi dari 

Dewan Pengawas ke dalam Rapat Umum Pemegang Saham  

c) Team Penghapusbukuan 

Melakukan validasi terhadap seluruh dokumen kredit sebagai 

pengajuan penghapusukuan dari kantor cabang. 

d) Pimpinan Cabang 

Memeriksa kelengkapan dokumen kredit yang akan diajukan. 

e) Subsi Kredit 

Menyiapkan dokumen kredit yang diajukan untuk penghapusbukuan. 

2. Dokumen yang digunakan 

a) Daftar usulan penghapusbukuan kredit 

Daftar ini pengajuan permohonan penghpusbukuan kredit sebesar 

kredit yang tergolong macet. 

b) Daftar nominatif kredit macet 

Daftar ini berisi daftar nasabah yang akan diajukan dalam 

permohonan penghapusbukuan beserta dengan rincian kredit nasabah 

tersebut. 

c) Perhitungan PPAPWD terhadap PPAP 

Dokumen ini berisi tentang perhitungan PPAPWD terhadap PPAP. 

d) Laporan keuangan tahun berjalan 

Laporan ini merupakan laporan keuangan tahun saat permohonan ini 

diajukan. 
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e) Fotocopy Surat permohonan kredit secara lengkap  

Fotocopy surat ini berisi data mengenai calon debitur yang telah 

mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang. 

f) Fotocopy Analisa kredit lengkap  

D okumn ini berisi tentang analisa kredit apakah nasabah layak 

menerima kredit. 

g) Fotocopy Perjanjian kredit yang sah 

Dokumen ini berisi ketentuan yng mengikat nasabah untuk melunasi 

kewajibannya pada jangka waktu yang telah ditentukan dan isepakati 

oleh kedua belh pihak.  

h) Fotocopy Kartu pengawas kredit  

Kartu ini berisi tentang catatan angsuran nasabah. 

i) Fotocopy Bukti kepemilikan agunan yang dijaminkan 

Bukti ini berupa jaminan atas kredit yang diterima oleh nasabah 

j) Berita Acara Pembahasan 

Dokumen ini berisi hasil validasi yang dilkukan oleh Team 

Penghapusbukuan terhadap permohonan kredit. 

k) Usulan Penghapusbukuan 

Usulan ini berisi hasil kajian terhadap berita acara pembahasan yang 

dibuat oleh Team Penghpusbukuan. 

l) Hasil rekomendasi 

Dokumen ini berisi hasil kajian baik keseluruhan atau sebagian dari 

usulan penghapusbukuan yang telah diajukan.  
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m) Surat Keputusan perintah Pelaksanaan Penghapusbukuan 

Surat ini dibuat setelah adanya Persetujuan dari Rapat Umum 

Pemegang Saham atas pengajuan usulan penghapusbukuan. 

3. Catatan akuntansi yang digunakan 

a) Catatan extracomtable/ data debius 

Catatan ini dilakukan oleh subsi kredit untuk mencatat kredit yang 

telah dihapusbukukan. 

4. Jaringan prosedur yang membentuk sistem Penghapusan PPAP 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem penghapusbukuan PPAP 

yang dilaksanakan pada PD. BPR BKK BOYOLALI KOTA Cabang Sawit 

adalah sebagai berikut : 

1. Prosedur Usulan Penghapusbukuan Kredit 

a. Subsi Kredit 

1) Mempersiapkan seluruh dokumen yang digunakan untuk usulan 

penghapusbukuan berupa: 

a) Daftar usulan penghapusbukuan kredit 

b) Daftar nominatif kredit macet 

c) Perhitungan PPAPWD terhadap PPAP 

d) Laporan keuangan tahun berjalan 

e) Fotocopy Surat permohonan kredit secara lengkap  

f) Fotocopy Analisa kredit lengkap  

g) Fotocopy Perjanjian kredit yang sah  

h) Fotocopy Kartu pengawas kredit  
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i) Fotocopy Bukti kepemilikan agunan yang dijaminkan  

j) Fotocopy Dokumen pendukung administrasi lain yang 

diperlukan  

2) Menyerahkan semua dokumen pada Kepala Kantor Cabang 

b. Pimpinan Kantor cabang 

1) Menerima dokumen berikut dari Subsi Kredit : 

a) Daftar usulan penghapusbukuan kredit 

b) Daftar nominatif kredit macet 

c) Perhitungan PPAPWD terhadap PPAP 

d) Laporan keuangan tahun berjalan 

e) Fotocopy Surat permohonan kredit secara lengkap 

f) Fotocopy Analisa kredit lengkap 

g) Fotocopy Perjanjian kredit yang sah 

h) Fotocopy Kartu pengawas kredit 

i) Fotocopy Bukti kepemilikan agunan yang dijaminkan 

j) Fotocopy Dokumen pendukung administrasi lain yang 

diperlukan 

2) Melakukan pemberkasan atas kebenaran dan kelengkapan 

seluruh berkas kredit yang akan diusulkan sebagai usulan 

penghapusbukuan. 

3) Menyerahkan seluruh dokumen tersebut pada Team 

Penghapusbukuan di Kantor Pusat. 
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c. Team Penghapusbukuan 

1) Team Penghapusbukuan menerima dokumen berikut ini dari 

pimpinan kepala cabang : 

a) Daftar usulan penghapusbukuan kredit 

b) Daftar nominatif kredit macet 

c) Perhitungan PPAPWD terhadap PPAP 

d) Laporan keuangan tahun berjalan 

e) Fotocopy Surat permohonan kredit secara lengkap 

f) Fotocopy Analisa kredit lengkap 

g) Fotocopy Perjanjian kredit yang sah 

h) Fotocopy Kartu pengawas kredit 

i) Fotocopy Bukti kepemilikan agunan yang dijaminkan 

j) Fotocopy Dokumen pendukung administrasi lain yang 

diperlukan 

2) Melakukan validasi terhadap kelengkapan data usulan 

penghapusbukuan kredit macet. 

3) Membuat hasil validasi berupa Berita Acara Pembahasan 

rangkap 2. 

4) Melaporkan hasil validasi berupa Berita Acara Pembahasan 

lembar 2 kepada Direksi. 

5) Mengarsipkan dokumen berikut ini : 

a) Daftar usulan penghapusbukuan kredit 

b) Daftar nominatif kredit macet 
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c) Perhitungan PPAPWD terhadap PPAP 

d) Laporan keuangan tahun berjalan 

e) Fotocopy Surat permohonan kredit secara lengkap 

f) Fotocopy Analisa kredit lengkap 

g) Fotocopy Perjanjian kredit yang sah 

h) Fotocopy Kartu pengawas kredit 

i) Fotocopy Bukti kepemilikan agunan yang dijaminkan 

j) Fotocopy Dokumen pendukung administrasi lain yang 

diperlukan 

k)  Berita acara Pembahasan lembar 1. 

d. Direktur Utama 

1) Menerima  hasil validasi berupa Berita Acara Pembahsan dari 

Team Penghapusbukuan. 

2) Membuat usulan penghapusbukuan kredit. 

3) Menyerahkan usulan penghapusbukuan kepada Dewan Pengawas 

yang dilampiri dengan Berita Acara Pembahasan hasil validasi. 

e. Dewan Pengawas 

1) Menerima pengajuan usulan penghapusbukuan beserta Berita 

Acara Pembahasan hasil validasi dari Direktur Utama 

2) Dewan Pengawas melakukan kajian  atas pengajuan 

penghapusbukuan oleh Direktur Utama. 
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3) Dengan hasil kajian tersebut dewan pengawas memberikan 

rekomendasi persetujuan baik keseluruhan atau sebagian dari 

usulan penghapusbukuan yang telah diajukan. 

4) Rekomendasi persetujuan tersebut diserahkan kepada Direktur 

Utama dan mengarsipkan usulan penghapusbukuan dan hasil 

validasi. 

2. Prosedur Perlakuan terhadap Persetujuan usulan Penghapusbukuan 

a. Direktur Utama 

1) Menerima rekomendasi persetujuan oleh Dewan Pengawas. 

2) Berdasarkan rekomendasi persetujuan tersebut Direktur Utama 

mengajukan usulan penghapusbukuan kepada para Pemegang 

Saham yang selanjutnya dibawa ke dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). 

3) Setelah mendapatkan pengesahan maupun rekomendasi oleh para 

peserta RUPS , maka Direktur Utama membuat Surat Keputusan 

tentang Perintah Pelaksanaan Penghapusbukuan. 

4) Direktur Utama  menyerahkan Surat Keputusan tersebut ke 

Pimpinan Kantor Cabang.  

b. Pimpinan Cabang 

1) Menerima Surat Keputusan tentang Perintah Pelaksanaan 

Penghapusbukuan dari Direktur Utama.  

2) Menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada subsi kredit untuk 

dilakukan penghapusbukuan. 
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c. Subsi kredit 

1) Menerima Surat Keputusan tentang Perintah Pelaksanaan 

Penghapusbukuan dan perintah dari Pimpinan Cabang untuk 

melakukan penghapusbukuan sesuai Nominatif yang mendapat 

persetujuan. 

2) Mencatat pengadministrasian penghapusbukuan kredit tersebut 

dalam Kontabel dan kemudian mengarsipkan Surat Keputusan 

tentang Perintah Pelaksanaan Penghapusbukuan. 

3) Mengarsipkan sementara berkas kredit yang telah dihapusbuku 

sampai kredit teresbut dapat ditagih kembali. Berkas kredit 

tersebut berupa : 

a) Surat permohonan kredit secara lengkap 

b) Analisa kredit lengkap 

c) Perjanjian kredit yang sah 

d) Kartu pengawas kredit 

e) Bukti kepemilikan agunan yang dijaminkan 

f) Dokumen pendukung administrasi lain yang diperlukan. 

5. Bagan Alir Sistem Penghapusan PPAP pada PD. BPR BKK Boyolali 

Kota Cabang Sawit 

Berdasarkan uraian sistem penghapusan PPAP pada PD. BPR BKK 

Boyolali Kota Cabang Sawit di atas dapat dibuat bagan alir sistem sebagai 

berikut : 
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Prosedur Usulan Penghapusbukuan Kredit 
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Pimpinan Kantor Cabang 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DUPK : Daftar Usulan Penghapusbukuan Kredit 

DNKM : Daftar Nominatif Kredit Macet 

Fc SPK : Fotocopy Surat Permohonan Kredit 

Fc KPK : Fotocopy Kartu Pengawas Kredit 

Fc BKA : Fotocopy Bukti Kepemilikan Agunan 

Fc DPA : Fotocopy Dokumen Pendukung lainnya 

SKP3 : Surat Keputusan Perintah Pelaksanaan 
Penghapusbukuan 

 
 

Gambar 2.1. 

Bagan Alir Usulan Penghapusbukuan Kredit (Lanjutan) 

1 

DUPK 

DNKM 

PPAWD 

Laporan Keu 

Fc SPK 

Fc Analisa Kredit 

Fc Perjanjian Kredit 

Fc KPK 

Fc BKA 

Fc DPA 

DUPK 

DNKM 

PPAWD 

Laporan Keu 

Fc SPK 

Fc Analisa Kredit 

Fc Perjanjian Kredit 

Fc KPK 

Fc BKA 

Fc DPA 

2 

Memeriksa 
kelengkapan 

dan kebenaran 
dok 

 

 
SKP3 

7 
8 

8 
8 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxiii 

Team Penghapusbukuan 
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Direktur Utama 
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Dewan Pengawas 
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D. PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PPAP PADA PD. BPR 

BKK BOYOLALI KOTA CABANG SAWIT 

Perlakuan akuntansi terhadap PPAP di BPR BKK BOYOLALI KOTA 

Cabang Sawit adalah sebagai berikut : 

1. Penyisihan PPAP kredit yang dibentuk sebesar estimasi kerugian 

kredit yang tidak dapat ditagih. PPAP  wajib dibentuk ditetapkan 

dengan peraturan/ Surat Edaran Bank Indonesia atau ketentuan yang 

berlaku. 

2. Pembentukan PPAP dapat dilakukan setiap saat atau pada saat tanggal 

pelaporan. 

3. Besarnya kredit yang dihapusbuku atau hapus tagih adalah sisa 

kewajiban debitur yang dibebankan pada pos Penyisihan PPAP yaitu 

sebesar saldo kewajiban dalam neraca. Sedangkan tagihan kontijensi 

(bunga) dilakukan jurnal balik. 

4. Pelaksanaan penghapusan kredit macet diajukan oleh direksi dan telah 

mendapat persetujuan oleh dewan pengawas. 

5. Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan diakui sebesar 

penyesuaian terhadap penyisihan kerugian sebesar nilai pokok. Jika 

penerimaan melebihi pokoknya maka kelebihan pembayaran diakui 

sebagai pendapatan bunga kredit. 

6. Ganti rugi/ klaim yang diberikan dari perusahaan asuransi atau 

lembaga penjamin kredit diakui sebagai : 

a. Pengurang baki debet apabila kredit belum diketahui 
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b. Penyesuaian Penyisihan PPAP kredit apabila kredit telah dihapus 

buku 

7. Kredit serta tagihan lainnya yang dihapusbuku tetap dicatat secara 

extracomtable, agar kewajiban debitur dapat diketahui setiap saat 

dalam rangka penagihan/ pembuktian kepada debitur dan lainnya. 

8. Pencatatan secara extracomtable tersebut dapat dihentikan dengan 

surat keputusan direksi, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak 

diperoleh pembayaran dari debitur, meski suah dilakukan usaha-usaha 

penagihan. 

9. Kredit yang telah dihapusbuku dapat direstruktursasi dengan terlebih 

dahulu membukukan kembali dalam necara dan diserta penyesuaian 

PPAP. 

10. Besarnya tarif asuransi untuk bagi para debitur (pengambil kredit) 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Tarif Asuransi Kecelakaan Diri Plus 

Usia + Jangka Waktu Maksimum Kredit Tarif (%) 
s/d 65 th 30.000.000 

>30.000.000 s/d 100.000.000 
4,50 
5,50 

>65 s/d 70 th 15.000.000 8,00 
>70 s/d 75 th 5.000.000 8,00 
>75 s/d 79 th 3.000.000 8.00 

Sumber: PT. Sarana Lindung Upaya 

Asuransi ini diberikan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan 

pada debitur yaitu meninggal dunia dan cacat tetap. 
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Jurnal yang terkait dengan PPAP : 

1. Pembentukan penyisihan kerugian : 

Debit  : Beban PPAP 

Kredit : Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

2. Menerima gantirugi/ klaim dari asuransi/ lembaga penjamin kredit : 

Debit  : Kas/ Rekening … 

Kredit : Kreditur – Klaim dari lembaga penjamin/ asuransi 

3. Penghapusbukuan kredit : 

Debit  : Penyisihan PPAP 

Kredit : Pinjaman yang diberikan 

Sekaligus menjurnal dalam catatan memorial/ Rekening Administratif 

Debit  : Rek. Memorial – kredit yang dihapus buku 

Kredit : Rek. lawan memorial – kredit yang dihapus buku 

4. Penerimaan setoran dari debitur atas kredit yang telah dihapus buku : 

Debit  : Kas/ Rekening … 

Kredit : Penyisihan PPAP (Pokok Porsi Bank) 

Kredit : Pendapatan bunga dari pihak ketiga bukan bank-kredit 

Kredit : Rek. Lembaga penjamin/ asuransi 

Bersama dengan jurnal pengurangan catatan extracomtable 

Debit  : Rek. lawan memorial – kredit yang dihapu buku 

Kredit : Rek. Memorial – kredit yang dihapus buku 
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5. Membukukan kembali kredit yang telah dihapus buku di neraca : 

Debit  : Pinjaman yang diberikan 

Kredit : Penyisihan PPAP 

Bersama dengan jurnal pengurangan catatan extracomtable 

Debit  : Rek. lawan memorial – kredit yang dihapus buku 

Kredit : Rek. Memorial – kredit yang dihapus buku 
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BAB III 

TEMUAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Penentuan Nilai dan Penghapusan 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada PD. BPR BKK Boyolali 

Kota Cabang Sawit, penulis menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan dari 

sistem dan prosedur yang digunakan tersebut. Kelebihan dan kekurangan pada 

PD. BPR BKK Boyolali Kota Cabang Sawit adalah sebagai berikut : 

A. Kelebihan 

1. Dalam pelaksanaan  penentuan nilai PPAP pada PD. BPR BKK Boyolali 

Kota Cabang Sawit telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 

8/19/PBI/2006. 

2. BPR BKK Boyolali Kota Cabang Sawit telah menerapkan praktik yang 

sehat yang telah dijalankan oleh setiap bagian dalam melakukan tugas 

dan fungsinya dalam organisasi. Karena adanya Satuan Pengendalian 

Intern yang membantu direksi dalam pengawasan dan penilaian kinerja 

BPR secara berkala dalam prosedur pembentukan PPAP sampai dengan 

Penghapusan Kredit Macet tidak dilakukan satu unit saja, adanya 

pemeriksaan mendadak kepada seluruh fungsi yang terkait dalam 

prosedur tersebut oleh Bank Indonesia.  

3. Sistem otorisasi yang memadai bahkan berlapis dalam prosedur 

penghapusan PPAP yang tidak hanya diotorisasi oleh satu pihak saja, 

tetapi terdiri dari beberapa pihak otorisasi yang terkait. 
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B. Kelemahan 

1. Pada Prosedur Penghapusan PPAP proses penagihan kredit yang telah 

dihapusbukukan belum dilaksanakan secara maksimal. Meskipun ada 

target penagihan yang harus dicapai tetapi bersamaan dengan itu belum 

ada sanksi apabila target penagihan tersebut tidak dapat dipenuhi. 

2. Dengan adanya penghapusan PPAP pada PD. BPR BKK Boyolali Kota 

Cabang setiap tahunnya, itu menandakan selalu adanya kredit macet 

yang tidak dapat lagi ditagih setiap tahunnya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Sistem Penentuan Nilai dan Penghapusan Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif (PPAP) pada PD. BPR BKK Boyolali Kota Cabang Sawit 

dirancang untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan 

dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif dan untuk menentukan 

nilai riil dari portofolio kredit, terutama jika kredit macet tidak dapat ditagih  

Setelah penulis mengevaluasi Sistem Pembentukan PPAP dan Penghapusan 

Kredit Macet pada PD. BPR BKK Boyolali Kota Cabang Sawit, penulis 

menyimpulkan bahwa Sistem Penentuan Nilai dan Penghapusan Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada PD. BPR BKK Boyolali Kota 

Cabang Sawit sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya struktur 

organisasi yang jelas dengan garis wewenang dan tanggungjawab, adanya 

catatan akuntansi yang dapat diandalkan, pelaksanaan yang sesuai dengan 

prosedur yang dibuat perusahaan dan sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia, serta adanya otorisasi yang berlapis dalam prosedur 

penghapusbukuan kredit macet 
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B. SARAN 

Berdasarkan kelemahan pada Sistem Penentuan Nilai dan Penghapusan 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada PD. BPR BKK 

Boyolali Kota Cabang Sawit yang penulis temukan, maka penulis 

memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak bank khususnya PD. BPR BKK 

Boyolali Kota Cabang Sawit, yaitu : 

1. Dalam pelaksanaan prosedur Penghapusan PPAP dalam hal penagihan 

kredit yang telah dihapusbukukan sebaiknya PD. BPR BKK Boyolali 

Kota Cabang Sawit meningkatkan kinerja karyawan khusunya dalam hal 

penagihan kredit yang telah dihapusbukukan meskipun kredit tersebut 

sudah dhapusbukukan.  

2. Karena adanya kredit macet yang dihapus setiap tahunnya, maka perlu 

adanya peningkatan kinerja pada PD. BPR BKK Boyolali Kota Cabang 

Sawit dalam hal kredit dengan menggunakan  prinsip kehati-hatian 

dalam penganalisisan kredit. 
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