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MOTTO

♦ Dan di atas tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan itu
ada lagi Dzat yang Maha Mengetahui (Maha Berilmu). (Qs.
Yusuf: 76)

♦ Berproseslah dengan benar dan serahkanlah hasil terakhir
kepada Allah SWT, karena hasil akhir sebuah proses adalah
hakNya, bukan hakmu.

♦ Janganlah menyerah kepada keadaan yang tidak memihak,
karena apabila kita bisa lepas dari keadaan itu kita akan
merasakan nikmat yang berlebih.

♦ Tiada langkah tanpa diiringi keberanian, tiada hasil tanpa
perjuangan, tiada suka tanpa pengorbanan, dan tiada
nyata tanpa kehendakNya.

♦ Jadilah seperti pohon yang lebat buahnya, tumbuh di tepi
jalan. Dilempar buahnya dengan batu tetapi tetap dibalas
dengan buah. (Abu Bakar As Siddiq)
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PERSEMBAHAN
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menghantarkanku pada titik awal perjalanan hidup yang
sesungguhnya. Ucapan syukur dan lantunan doa semoga apa
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat, nikmat dan karuniaNya yang telah tiada terhingga di
sepanjang perjalanan hidup ini. Hanya berkat ridho dan ijinNyalah, penulis dapat
menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang jauh dari sempurna dengan judul:
“EVALUASI SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT DESA
KABUPATEN KARANGANYAR CABANG BROMPOL.” Tugas akhir ini
disusun guna melengkapi tugastugas dan memenuhi persyaratan untuk
memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi Keuangan. Penulis sadar, kemampuan
penulis terbatas dan masih sangat jauh dari sempurna, sehingga penulis tidak lepas
dari bantuan, kerjasama, saran, serta dukungan dari semua pihak yang telah
membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena
itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com., Ak, selaku Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Sebalas Maret.
2. Ibu Dra. Sri Murni, M.Si, Ak., selaku Ketua Program D3 Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Sebelas Maret yang telah ikhlas memberikan nasehat dan
bimbingannya.
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3. Bapak Ibrahim F.W., SE., selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing
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serta saran selama penyusunan Tugas Akhir.
4. Bapak dan Ibu dosen Program D3 Akuntansi Keuangan, yang telah berkenan
memberikan ilmu dan pengetahuannya, dan seluruh birokrasi kampus yang
telah membantu.
5. Bapak Sri Soebono, SE selaku Direktur Utama PD. BPR BKD Kabupaten
Karanganyar yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan
penelitian.
6. Seluruh Staff Karyawan PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar, terima kasih
atas bimbingan dan kerjasamanya
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga Allah SWT memberi balasan atas segala bantuan yang diberikan pada
penulis.
Akhir kata, penulis berharap agar karya yang sangat sederhana ini dapat
bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi para pembaca. Saran dan kritik yang
bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan isi penulisan
Tugas Akhir ini.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Surakarta, 21 Juli 2009
Penulis,
Vido Niangga Widyantoro
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perusahaan
1. Sejarah Perkembangan
Deregulasi perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988 yang lebih
sering disebut PAKTO 88 memacu pertumbuhan perbankan di Indonesia.
Pertumbuhan ini tidak terbatas pada bank umum saja, tetapi juga pada
Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar merupakan pelopor
pendirian Bank Perkreditan Rakyat. Tanggal 27 Maret 1985 PD. BPR BKD
Kabupaten Karanganyar berdiri dengan berbadan hukum. Nama resmi dari
BPR ini adalah PD. BPR Badan Kredit Desa Pemerintah Daerah
Kabupaten Karanganyar dan mulai beroperasi pada bulan April 1985
dengan wilayah operasional pertama 6 kelurahan di Kecamatan
Karanganyar.
Dasar hukum pendirian PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar ini
adalah:
a. SK. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dati II Karanganyar No.
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581/161/1985 tanggal 27 Maret 1985.
b. Diperbaharui dengan SK. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dati II Karanganyar No.
581/474/1990 tanggal 30 Agustus 1990 tentang pendirian BKD Kabupaten Dati II
Karanganyar.
Pengukuhan BKD sebagai PD. BPR BKD Kabupaten Dati II Karanganyar tahun 1996
sesuai Perda Nomor 02 Tahun 1996 tanggal Juli 1996 tentang Perusahan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten Dati II Karanganyar. Ijin oprasional PD. BPR
BKD Kabupaten Karanganyar, yaitu: SK Menteri Keuangan Nomor Kep. 048/KM.17/1998,
tentang pemberian ijin usaha sebagai BPR kepada PD. BPR BKD Kabupaten Dati II
Karanganyar, pada tanggal 18 Februari 1998 dan beroperasi penuh pada bulan April 1998.
Untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi kredit ataupun simpanan, maka
pada tanggal 30 Januari 2009 PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar membuka PD. BPR BKD
Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol, sesuai dengan surat dari Bank Indonesia Nomor
11/163/DKBU/Idad/Slo, tentang persetujuan operasional Kantor Cabang BPR BKD Kabupaten
Karanganyar Cabang Grompol. Sebelum berdiri sebagai kantor cabang, PD. BPR BKD
Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol merupakan salah satu kantor kas pelayanan PD. BPR
BKD Kabupaten Karanganyar. PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol mulai
beroperasi pada bulan Februari 2009 dengan membawahi 2 (dua) kantor kas, yaitu kantor kas
Sragen dan kantor kas Jambangan.

2. Visi dan Misi
Visi dan Misi PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:
a. Visi
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Visi PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar adalah menjadi BPR unggulan dan andalan
untuk usaha mikro kecil dan menengah pada khususnya, dan masyarakat Kabupaten
Karanganyar pada umumnya, serta berperan aktif mendorong terciptanya Karanganyar
Tenteram.
b. Misi
1) Menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam
berbagai bentuk kredit dan permodalan.
2) Mendorong terciptanya pemerataan dan kesempatan kerja bagi masyarakat di wilayah
Kabupaten Karanganyar dan BPR BKD sebagai sumber pembiayaan, membuka
pelayanan di berbagai pelosok pedesaan dalam upaya mendekatkan sarana permodalan.
3) Mengemban misi sebagai Penyumbang Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) dalam
rangka otonomi daerah.

3. Lokasi Perusahaan
PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol terletak di Desa Dalem Rejo
RT 03/02, Kaliwuluh, Kebakramat, Karanganyar. Untuk memasyarakatkan dan mendukung
kegiatan operasionalnya, maka PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol
memiliki dua kantor kas pelayanan, yaitu kantor kas Jambangan dan Sragen.
Agar kegiatan operasional tetap lancar dan baik maka PD. BPR BKD Kabupaten
Karanganyar mempunyai fasilitas pendukung, yaitu mobil dinas dan sepeda motor dinas yang
dapat digunakan untuk kegiatan operasional.

4. Struktur Organisasi
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Struktur organisasi merupakan hal penting bagi perusahaan untuk pembagian tugas dan

tanggung jawab serta wewenang dari masingmasing bagian yang ada dalam perusahaan agar
tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menjalankan tugasnya. Struktur organisasi yang baik akan
berpengaruh terhadap kelancaran operasional suatu organisasi perusahaan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi ini mengandung unsurunsur spesialisasi kerja,
standardisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan, dan
besaran (ukuran) suatu kerja.
Adapun struktur organisasi PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol
dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol
Tahun 2009
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5. Deskripsi Jabatan
Tugas dan tanggung jawab masingmasing bagian dalam struktur organisasi PD. BPR
BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol akan dijelaskan dalam sub pokok deskripsi
jabatan. Adapun yang dimaksud dengan deskripsi jabatan adalah uraian tertulis atau
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penggambaran mengenai tugas dan tanggung jawab masingmasing bagian yang terdapat pada
struktur organisasi.
Deskripsi jabatan pada masingmasing bagian yang terdapat pada struktur organisasi PD.
BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol akan dijelaskan sebagai berikut:
a. Dewan Pengawas
1) Dewan pengawas melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan dan pelaksanaan
tugas PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar.
2) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:
a). Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,
b). Sewaktuwaktu bila dipandang perlu menurut pertimbangan dewan pengawas dalam
menjalankan tugasnya.
3) Memberikan saran dan pendapat kepada direksi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja (RAPB) PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar serta
perubahannya.
4) Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BPR
BKD Kabupaten Karanganyar serta menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati.
5) Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sesuai dengan pedoman penyusunan
laporan bank.
6) Menyelenggarakan rapat dewan pengawas bersama direksi bila dianggap perlu.
b. Direktur Utama
1) Adapun tugas umum dari direktur utama adalah sebagai berikut:
3. Memimpin perusahaan, mengurus atau menguasai kekayaan menurut kebijakan yang
telah ditetapkan.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
4. Mewakili perusahaan di dalam atau di luar pengadilan atau menunjuk orang lain
selaku kuasanya.
5. Membuat perencanaan atau koordinasi serta melakukan pembinaan dan pengendalian
bagian.
6. Apabila berhalangan maka tugastugasnya diwakilkan kepada direktur.

2) Tugas khusus direktur utama antara lain:
a). Pembinaan dan pengendalian bagian kredit.
b). Pembinaan dan pengendalian bagian umum.
c). Pembinaan dan pengendalian bagian pengawasan.
c. Direktur
1) Adapun tugas utama dari direktur adalah sebagai berikut:
a). Membantu direktur utama di bidang tugasnya.
b). Bertanggung jawab kepada direktur utama.
c). Dapat mewakili direktur utama.
d). Pembinaan dan pengendalian bagianbagian.
2) Tugastugas khusus dari direktur antara lain:
a). Pembinaan dan pengendalian bagian pembukuan.
b). Pembinaan dan pengendalian bagian kas.
c). Pembinaan dan pengendalian bagian pengerahan dana.
d. Satuan Pengawas Intern
Satuan pengawas intern membantu direksi dalam hal pengendalian pengawasan maupun
pengendalian intern. Satuan pengawas intern mempunyai wewenang untuk mengadakan
pemeriksaan pada setiap bagian dan bertanggung jawab kepada direksi. Adapun tugas dari
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satuan pengawas intern adalah sebagai berikut:
1) Mengawasi seluruh aktivitas PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar dalam kaitannya
dalam fungsi pengawasan, yang meliputi penghimpunan dana masyarakat, penyaluran
kredit, penagihan, administrasi umum, personalia, keuangan, akuntansi, dan keamanan.
2) Pengawasan terhadap pengawasan RAPB.
3) Pengawasan terhadap tata kerja dan prosedur dari unitunit organisasi pusat maupun
cabang/unit pelayanan.
4) Mengawasi dan menilai terhadap operasional BPR.
5) Melakukan administrasi keuangan.
6) Pemeriksaan di unitunit pelayanan.
7) Memberikan saran dan pertimbangan kepada bagian lain maupun direksi.
e. Kepala Cabang
1) Kepala cabang menyusun dan melaksanakan rencana dan sasaran kerja yang telah
ditetapkan untuk kantor cabang.
2) Kepala cabang mengelola, mengkoordinir, dan melaksanakan kegiatan pemasaran
produkproduk dan jasa perbankan yang ada di PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar
serta menjaga kelancaran operasional kantor cabang yang dipimpinnya.
3) Tugas pokok kepala cabang:
a). Melakukan koordinasi dengan kantor pusat maupun dengan sub ordinat yang ada di
kantor cabang dalam rangka pencapaian rencana dan sasaran kerja yang telah
ditetapkan untuk kantor cabang.
b). Pencapaian target penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran kredit, kualitas
portofolio kredit serta profitabilitas kantor cabang yang dipimpinnya.
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c). Menjaga hubungan baik dengan seluruh jajaran internal BPR BKD Karanganyar
maupun dengan pihak eksternal.

f. Bagian Administrasi Kredit
Tugas pokok bagian administrasi kredit adalah sebagai berikut:
1) Bertanggung jawab di bidang perkreditan yang meliputi penerimaan calon nasabah dan
segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi permohonan kredit.
2) Mengadakan pembinaan terhadap nasabah setiap diperlukan.
3) Memelihara dokumendokumen kredit.
g. Bagian Analisis Kredit
Tugas pokok bagian analisis kredit adalah sebagai berikut:
1) Membuat analisa kelayakan permohonan kredit yang diajukan oleh bagian administrasi
kredit.
2) Melakukan supervisi kepada debitur pasca pelimpahan pembiayaan.
3) Memantau dan mengupayakan agar portofolio kredit memiliki kolektibilitas lancar
minimal sama dengan target yang telah ditetapkan.
4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala cabang.
h. Bagian Kasir
Tugas pokok bagian kasir adalah sebagai berikut:
1) Menjaga kelancaran operasional teller di kantor cabang.
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2) Melakukan transaksi tunai maupun non tunai.
3) Melakukan perhitungan atas uang tunai yang menjadi tanggung jawabnya serta
merapikannya sebelum disetorkan ke main vault.
4) Menjaga keamanan kas.
5) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh kepala cabang diluar tugas rutin.
i. Bagian Pembukuan
Bagian pembukuan memiliki tugas mengerjakan pembukuan yang meliputi:
1) Pembukuan mutasi harian.
2) Menyusun laporan bulanan, semesteran, atau tahunan.
3) Menyusun jurnal transaksi harian.
4) Merekapitulasi transaksi harian di buku rekapitulasi harian.
5) Menyusun neraca laba rugi harian.
6) Menyusun atau mengarsip transaksi harian dengan tertib dan benar.
7) Memasukkan transaksi ke dalam buku besar.
8) Menyelenggarakan akuntansi keuangan dengan menghimpun serta mengelola datadata
seluruh transaksi keuangan.
9) Menjalankan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala cabang.

6. Kegiatan Usaha
Dalam menjalankan fungsinya sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi, membantu
ekonomi di pedesaan, dan meningkatkan pendapatan perkapita di pedesaan, maka usaha PD.
BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol dilakukan dengan cara mengumpulkan
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat
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dalam bentuk kredit. Adapun jenisjenis simpanan yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat atau nasabah adalah sebagai berikut:
a. Tabungan
Tabungan PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar diperuntukkan bagi masyarakat luas yang
memenuhi persyaratan. Syarat untuk menabung adalah menyerahkan foto copy KTP/SIM
yang masih berlaku. Adapun jenis tabungan ada 4, yaitu tabungan wajib, Harimas,
Simbangdes, dan Srikandi.
12.

Tabungan Wajib
Yaitu tabungan yang diwajibkan kepada para peminjam pada saat realisasi
pinjaman/kredit. Bunga tabungan 3,96%/tahun.

13.

Harimas (Tabungan Harian Masyarakat)
Yaitu tabungan yang bunganya dihitung secara harian/setiap hari termasuk hari libur.
Jasa bunga yang diberikan sebesar 9% per tahun.

14.

Simbangdes
Yaitu tabungan yang dimiliki guru yang mempunyai pinjaman. Sumber
dananya berasal dari penyisihan uang setoran yang dilebihkan. Bunga tabungan
13%/tahun.

15.

Srikandi (Sarana Investasi Keluarga Mandiri)
Yaitu tabungan dengan program undian hadiah yang ditujukan untuk menarik
minat nasabah untuk menabung di PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar.
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b. Deposito Berjangka
Deposito PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar diperuntukkan bagi masyarakat luas yang
memenuhi persyaratan. Syarat untuk membuka deposito adalah menyerahkan foto copy KTP/
SIM yang masih berlaku. Adapun Deposito Berjangka yaitu dana minimum yang akan
didepositokan adalah Rp. 500.000, dengan pilihan jangka waktu 1, 3, 6, atau 12 bulan.
Bunga dibayarkan akhir periode. Besarnya bunga deposito adalah sebagai berikut :
1) Deposito jangka waktu 1 bulan bunga 9,00 % per tahun.
2) Deposito jangka waktu 3 bulan bunga 9,50 % per tahun.
3) Deposito jangka waktu 6 bulan bunga 10,50 % per tahun.
4) Deposito jangka waktu 12 bulan bunga 11,50% per tahun.
c. Pinjaman/Kredit
Jenisjenis kredit di PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang
Grompol dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kredit produktif dan
kredit konsumtif.

1) Kredit Produktif
Yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah untuk usahausaha yang bersifat produktif.
Kredit produktif ini meliputi beberapa macam kredit berikut ini.
a). Kredit Umum/Bulanan
Kredit ini bersifat umum, sehingga semua lapisan masyarakat berkesempatan
memperolehnya. Kredit umum ini juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai
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berikut:
1. Kredit Bulanan Umum Komersial
Persyaratan memperoleh Kredit Bulanan Umum Komersial adalah calon debitur
mengisi formulir yang telah disediakan bank dengan melengkapi:
a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
b. Foto copy Kartu Keluarga (KK).
c. Foto copy surat nikah (yang sudah nikah).
d. Foto copy agunan/jaminan.
e. Foto copy surat keterangan lain yang diminta oleh bank.
2. Kredit Modal Kerja Sarana Usaha Produktif/KMKSUP (PNM)
Yaitu kredit modal kerja guna membantu meningkatkan usaha/produktifitas pada
usaha kecil dan mikro. Persyaratan umum memperoleh kredit KMK adalah
sebagai berikut:

a.

b.

Kredit umum perorangan/umum :
1.

Mempunyai usaha produktif.

2.

Mengisi blangko permohonan.

3.

Foto copy KTP suami istri 3 lembar.

4.

Foto copy KK 3 lembar.

5.

Surat keterangan dari desa/kelurahan.

6.

Mempunyai agunan sebagai jaminan kredit.
Kredit bagi PNS/TNI/POLRI:

H. Mempunyai usaha produktif.
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I. Mengisi blangko permohonan.
J. Foto copy KTP suami istri 3 lembar.
K. Foto copy KK 3 lembar.
L. Menyerahkan jaminan antara lain:
a). Daftar potongan gaji terakhir.
b). SK Capeg asli.
c). Karpeg asli.
d). Kartu Taspen asli.

2) Kredit Konsumtif
Yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Yang termasuk
kredit konsumtif adalah sebagai berikut.
♦ Kredit PNS/TNI/POLRI
Yaitu fasilitas kredit untuk membantu meningkatkan kesejahteraan pegawai atau
prajurit dengan sistem angsuran dipotong melalui penghasilannya/gaji oleh
bendahara gaji atau juru bayar. Syaratsyarat calon debitur adalah sebagai berikut ini:
1. Calon adalah pegawai negeri atau pegawai negeri baik sipil maupun militer di
suatu instansi pemerintah.
2. Mendapat persetujuan istri/suami bagi yang telah menikah dan persetujuan
Kepala, Pimpinan suatu Instansi/Kantor/Badan Pemerintah atau lainnya.
3. Memenuhi syarat yang baik secara administratif maupun persyaratan teknis
lainnya dan layak untuk diberi pinjaman atas analisa bank.
4. Sanggup menaati segala ketentuan yang ditetapkan bank.
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B. Latar Belakang Masalah
Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi saat ini, maka semakin diperlukan juga
sumbersumber dana untuk membiayai kegiatan ekonomi tersebut. Pembangunan di berbagai
bidang usaha dan industri memerlukan dana pendukung yang tidak sedikit. Oleh karena itu peran
perbankan nasional yang tangguh dan efisien sangat menentukan. Peranan perbankan nasional
dapat dilihat pada perkembangan jumlah kredit perbankan yang mampengaruhi secara langsung
sistem perekonomian nasional. Untuk lebih mendorong perekonomian nasional

diperlukan

lembaga perbankan yang sehat dan dinamis (rentabilitas tinggi) yang mampu memberikan
pelayanan semestinya kepada masyarakat yang memerlukan.
Selain bank umum di Indonesia juga terdapat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang
diijinkan beroperasi di wilayah kecamatan. Tujuan utama pembentukan BPR di desadesa adalah
untuk menghindari praktik lintah darat dengan bunga yang tinggi. Dengan beroperasinya BPR di
daerah pedesaan maka diharapkan pemerataan pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan
masyarakat. Dalam perkembangan sistem perbankan, eksistensi BPR semakin diakui.
Kedudukannya serta peranannya semakin diperjelas dengan adanya pembagian perbankan menjadi
dua kategori, yaitu Bank Umum dan BPR sebagaimana ditetapkan dalam UndangUndang Nomor
7 tahun 1992 kemudian diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 10 tahun 1998 tentang
ketentuanketentuan di bidang perbankan.
Perkembangan perbankan nasional saat ini mengakibatkan ketatnya persaingan antarbank.
Saat ini kelangsungan hidup suatu bank sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk bersaing di
pasar. Kemampuan bersaing memerlukan strategi yang dapat memanfaatkan semua kekuatan dan
peluang yang ada serta menutup kelemahan dan menetralisir hambatan strategis dalam dinamika
bisnis yang dihadapi. Semua itu dapat dilakukan apabila manajemen mampu melakukan
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pengambilan keputusan yang didasarkan pada masukan yang obyektif. Banyak faktor yang menjadi
masukan manajemen dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah masukan yang berasal
dari Sistem Informasi Akuntansi. Salah satu aspek penting dalam Sistem Informasi Akuntansi
adalah bahwa sistem tersebut berjalan dengan baik di dalam struktur pengendalian intern
perusahaan. Pengendalian menjamin kebijakan dan pengarahanpengarahan manajemen cukup
memadai. Pengendalian intern yang baik merupakan faktor kunci manajemen perusahaan yang
efektif.
PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar didirikan untuk membantu dan mendorong
pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu
sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagai perusahaan
daerah yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan, maka PD. BPR BKD Kabupaten
Karanganyar harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para nasabahnya. Guna
memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi kredit ataupun simpanan maka pada tanggal 30
Januari 2009 PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar membuka PD. BPR BKD Kabupaten
Karanganyar

Cabang

Grompol,

sesuai

dengan

surat

dari

Bank

Indonesia

Nomor

11/163/DKBU/Idad/Slo, tentang persetujuan operasional Kantor Cabang BPR BKD Kabupaten
Karanganyar Cabang Grompol. Sebelum berdiri sebagai kantor cabang, PD. BPR BKD Kabupaten
Karanganyar Cabang Grompol merupakan salah satu kantor kas pelayanan PD. BPR BKD
Kabupaten Karanganyar. Perusahaan Daerah BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol
adalah sebuah perusahaan daerah yang bergerak di bidang jasa, yaitu memberikan bantuan modal
khususnya kepada usaha mikro kecil dan menengah dan masyarakat di Kabupaten Karanganyar
pada umumnya. Sesuai dengan visi PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar, yaitu “Menjadi BPR
unggulan dan andalan untuk usaha kecil, menengah, dan mikro pada khususnya dan masyarakat
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Karanganyar pada umumnya serta peran aktif mendorong terciptanya Karanganyar Tentram”, PD.
BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol selalu berupaya untuk memberikan
pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya dengan menyediakan berbagai macam fasilitas kredit.
Ruang lingkup kredit sebagai kegiatan perbankan tidaklah sematamata berupa kegiatan
peminjaman kepada nasabah melainkan sangat kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur
unsur yang cukup banyak di antaranya meliputi sumbersumber dana kredit, alokasi dana, organisasi
dan manajemen perkreditan, kebijakan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan
kredit, serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsurunsur
kredit yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan jika penanganannya harus
dilakukan dengan hatihati dan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat
pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan yang bersangkutan, supaya dalam
pelaksanaannya sesuai dengan prosedurprosedur yang telah ditetapkan. Namun pada prakteknya
masih terjadi masalahmasalah yang berkaitan dengan angsuran nasabah. Masih terdapat banyak
nasabah yang dalam mengangsur pinjaman tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yang
mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah. Ada pula nasabah yang tidak mampu melanjutkan
angsuran pinjamannya atau disebut juga dengan istilah kredit macet. Besarnya tingkat kredit
bermasalah PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol mengakibatkan NPL pada
bulan Februari 2009 mencapai 10,41%. Saat ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif BPR, Bank Indonesia menetapkan batas toleransi NPL bagi BPR adalah sebesar 5%.
Tingginya angka NPL membuat PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol
tergolong ke dalam bank yang kurang sehat. Pada bulan Februari 2009 kredit macet PD. BPR BKD
Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol mencapai angka 5,57%, angka tersebut dihitung dari
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besarnya pinjaman yang diberikan PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol
selama tahun 2009 sampai dengan bulan Februari yaitu sebesar Rp 10.185.280.700,00 terhadap
kredit macet yang terjadi selama tahun 2009 sampai dengan bulan Februari yaitu sebesar Rp
566.943.650,00. Angka tersebut dapat dilihat pada laporan bulanan PD. BPR BKD Kabupaten
Karanganyar Cabang Grompol untuk bulan Februari 2009. Berdasarkan uraian di atas, untuk dapat
mengamati kelemahankelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem
pemberian kredit PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol serta

untuk

memberikan masukan kepada PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol dalam
mengatasinya maka penulis tertarik untuk menjadikan masalah tersebut sebagai fokus di dalam
penelitian

ini

dengan

judul

“EVALUASI

SISTEM

PEMBERIAN

KREDIT

PADA

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT DESA
KABUPATEN KARANGANYAR CABANG GROMPOL”.

C. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1) Bagaimana sistem pemberian kredit di PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang

Grompol?
2) Apakah sistem pengendalian intern yang efektif telah diterapkan pada sistem pemberian kredit

di PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol?
3) Apakah kelebihan dan kelemahan sistem pemberian kredit pada PD BPR BKD Kabupaten
Karanganyar Cabang Grompol?
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D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui tentang pelaksanaan prosedur pemberian kredit pada PD BPR BKD Kabupaten
Karanganyar Cabang Grompol.
2. Mengevaluasi sistem pemberian kredit pada PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang

Grompol.
3. Memberikan masukan yang positif dalam peningkatan efektivitas sistem pemberian kredit pada

PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol.

E. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, penulis hanya akan melakukan evaluasi terhadap sistem pemberian
kredit pada PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol.

F. Manfaat Penelitian
Penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini:
1.

Bagi Penulis
Membantu penulis dalam memahami sistem pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat,
dalam hal ini pada PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol dan menambah
pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi.

2.

Bagi PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Memberikan masukan bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dan informasi tambahan
jika perusahaan ingin melakukan penyempurnaan agar sistem pemberian kredit pada PD. BPR
BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Gropol menjadi lebih baik.
3.

Dunia Akademisi
Menambah gudang pengetahuan mengenai sistem pemberian kredit yang tidak hanya didapatkan
dari teori saja, tetapi bagaimanakah jika teori tersebut dibandingkan dengan penerapannya
dalam perusahaan serta sebagai informasi dan memberikan gambaran serta sebagai referensi
pada penelitian berikutnya.

G. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang
Grompol yang berlokasi di Desa Dalem Rejo RT 03/02, Kaliwuluh, Kebakramat, Karanganyar.
2) Sumber Data
a.

Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu Perusahaan
Daerah BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol.

b.

Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari perusahaan dan
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bukubuku yang berhubungan dengan penelitian tentang ”Evaluasi Sistem Pemberian
Kredit pada Perusahaan Daerah BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol”.

3) Metode Pengumpulan Data
Dalam memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan metode pengumpulan data
sebagai berikut:
8. Observasi (Pengamatan)

Penulis mengadakan pengamatan langsung (magang) untuk mendapatkan data kualitatif
dan kuantitatif.
9. Interview (Wawancara)

Penulis mengadakan wawancara kepada pihakpihak yang bersangkutan di dalam
Perusahaan Daerah BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol.
10. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan data dengan cara membaca bukubuku yang berhubungan dengan
penelitian tentang ”Evaluasi Sistem Pemberian Kredit pada Perusahaan Daerah BPR
BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol”.
4) Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengevaluasi sistem pemberian
kredit pada PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol dengan cara
mengevaluasi sistem pemberian kredit menurut teori sistem informasi akuntansi berdasarkan
referensi yang digunakan yaitu Mulyadi (2001). Langkahlangkah yang dilakukan dalam
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analisis data dapat digunakan sebagai berikut:
a.

Mendiskripsikan sistem pemberian kredit dilakukan oleh PD. BPR BKD Kabupaten
Karanganyar Cabang Grompol.

b. Mendiskripsikan fungsifungsi yang terkait dalam sistem pemberian kredit pada PD. BPR

BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol.
c.

Mendiskripsikan formulirformulir maupun dokumendokumen yang digunakan oleh PD.
BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol terkait dengan sistem pemberian
kredit.

d. Mendiskripsikan catatan akuntansi yang digunakan oleh PD. BPR BKD Kabupaten

Karanganyar Cabang Grompol dalam sistem pemberian kredit.
e.

Menggambarkan jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit pada PD.
BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol dengan dasar teori sistem informasi
akuntansi (Mulyadi, 2001).

f.

Mengevaluasi sistem pemberian kredit yang terjadi pada PD. BPR BKD Kabupaten
Karanganyar Cabang Grompol guna menemukan kelebihan dan kelemahan sehingga
penulis dapat memberikan masukan ataupun saran kepada perusahaan jika perusahaan
ingin melakukan penyempurnaan.
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BAB II
LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teori
1. Pengertian Sistem dan Prosedur
a.

Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola
yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 2001: 5).

b.

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang
dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam
transaksi perusahaan yang terjadi berulangulang (Mulyadi, 2001: 5).
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Sistem Akuntansi dapat didefinisikan sebagai organisasi formulir catatan dan laporan

yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan
oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001: 3).
2. Pengertian Sistem Pengendalian Intern
Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuranukuran yang
dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data
akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manjemen (Mulyadi,
2001: 163).
Menurut Mulyadi (2001: 164), ada empat unsur sistem pengendalian intern. Keempat
unsur sistem pengendalian intern 27
tersebut adalah sebagai berikut ini:
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Pembagian
tanggung jawab fungsional dalam perusahaan sebaiknya didasarkan pada prinsipprinsip
sebagai berikut ini:
1) Harus dipisahkan fungsifungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.
2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap
transaksi.
b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup
terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Hal ini berarti bahwa setiap transaksi
hanya dapat terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk
menyetujui transaksi tersebut.
c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang serta prosedur pencatatan yang
telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan caracara untuk
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menjamin tugas yang sehat dalam pelaksanaannya.

Caracara umum yang ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat
sebagai berikut ini:
1) Penggunaan

formulir

bernomor

urut

tercetak

yang

pemakaiannya

harus

dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang.
2) Pemeriksan mendadak yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu pada pihak
yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur.
3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau
satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.
4) Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin, sehingga akan dapat menjaga
independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga penyelewengan dapat
dihindari.
5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
6) Secara periodik dilakukan pencocokan fisik kekayaan dengan pencatatannya.
7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek keefektifan unsurunsur
sistem pengendalian intern yang lain.
d. Karyawan yang cakap dan mempunyai mutu di bidangnya.
Tingkat kecakapan karyawan mempengaruhi sukses tidaknya suatu sistem pengendalian
intern. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan
dapat melaksanakan pekerjaanya dengan baik, meskipun hanya sedikit unsur sistem
pengendalian intern yang mendukungnya. Caracara yang ditempuh perusahaan untuk
mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya antara lain sebagi berikut ini:
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1) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya.
2) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahan, sesuai
dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

3. Pengertian Kredit
Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (Credere) yang berarti kepercayaan (truth atau
faith) atau dalam bahasa Latin “creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran (Mulyono,
1993: 9). Sehingga dasar dari kredit ialah kepercayaan seseorang atau suatu badan yang
memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan
sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Menurut pasal 1 ayat 11 Undang
Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UndangUndang Nomor 7 tahun 1992 tentang
perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihantagihan yang dapat disamakan dengan
itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, dalam hal dimana
pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga.

4. Tujuan dan Fungsi Kredit
Suyatno (2003: 15) berpendapat bahwa tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank,
khususnya bank pemerintah yang bertugas sebagai agent of development adalah:
a. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin
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terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas
usahanya.
Menurut Suyatno (2003: 1617), fungsi kredit dapat disebutkan sebagai berikut ini:
a. Meningkatkan daya guna uang.
b. Meningkatkan peredaran dan lalulintas uang.
c. Meningkatkan daya guna barang.
d. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
e. Meningkatkan usaha.
f.

Meningkatkan pendapatan.

g. Meningkatkan hubungan internasional.

5. UnsurUnsur Kredit
Menurut Suyatno (2003: 14) dapat disimpulkan bahwa unsurunsur yang terdapat dalam
kredit adalah sebagai berikut:
a. Kepercayaan
Kepercayaan adalah keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik
dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benarbenar diterimanya kembali dalam jangka
waktu tertentu di masa yang akan datang.
b. Waktu
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Waktu merupakan suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan
kontraprestasi yang akan diterima dimasa yang akan datang.
c. Risiko/Degree of Risk
Degree of Risk merupakan suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya
jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi yang akan diterima kemudian
hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat risikonya. Karena sejauh
kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka selalu terdapat unsur
ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Dengan adanya unsur risiko ini maka
timbulah jaminan dalam pemberian kredit.

d. Prestasi
Prestasi merupakan objek kredit yang diberikan kepada debitur. Objek kredit itu tidak hanya
diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena
kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksitransaksi kredit
yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan.

6. MacamMacam Kredit
Macammacam kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat
dari berbagai sudut. Menurut Suyatno (2003: 2529) kredit dapat dibedakan sebagai berikut ini:
a. Kredit dilihat dari tujuannya
1) Kredit konsumtif
Yaitu kredit

yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses
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konsumsi.

2) Kredit produktif
Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses
produksi.
3) Kredit perdaganggan
Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barangbarang untuk dijual
kembali.

b. Kredit dilihat dari jangka waktunya
1) Kredit jangka pendek
Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan jangka waktu maksimum
satu tahun.
2) Kredit jangka menengah
Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan jangka waktu antara satu
sampai tiga tahun.
3) Kredit jangka panjang
Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan jangka waktu lebih dari
tiga tahun.
c. Kredit dilihat dari jaminannya
1) Kredit tanpa jaminan (Unsecured Loan)
Unsecured Loan yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tanpa
menggunakan jaminan.
2) Kredit dengan anggunan (Secured Loan)
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Secured Loan yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan
menggunakan jaminan/agunan.

d. Kredit dilihat dari penggunaannya
1) Kredit Eksploitasi
Yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahan
untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan
lancar.

2) Kredit Investasi
Yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank
kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal.

7. Kredit Bermasalah
Kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami penunggakan dalam pengembalian
pelunasannya. Menurut Mulyono (1993: 434) sebabsebab terjadinya kesulitan pengembalian
kredit yang telah diberikan kepada debitur dapat disebabkan berbagai masalah diantaranya
sebagai berikut:
a. Masalah intern bank, antara lain:
1) Kurang ketelitian dalam menganalisis kelayakan calon debitur sebelum mendapatkan
kredit.
2) Pengawasan kredit yang dilakukan secara efisien.
3) Kurangnya pengalaman dari pejabat kredit.
4) Tidak memiliki kebijaksanaan kredit yang sehat.
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5) Adanya kepentingan pribadi dari pejabat bank.
6) Pengikatan jaminan yang kurang sempurna.
b. Masalah perekonomian secara mikro
Faktor eksternal penyebab kredit bermasalah adalah perubahan kondisi perekonomian yang
menurun/ tidak stabil, adanya perubahan peraturan, dan kemungkinan karena bencana alam.

c. Masalah dari debitur
Masalah yang timbul dari faktor debitur atau nasabah adalah kurang mempertimbangkan
risiko yang akan terjadi, tidak kompeten, dan kurang jujurnya nasabah dalam mengakui
kondisi keuangannya.

8. Analisis Pemberian Kredit
Menurut Mulyono (1993: 129), dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit kepada
nasabahnya, bank selalu dihadapkan pada suatu masalah yang cukup kompleks. Beberapa
permasalahan itu dapat ditimbulkan dari pertanyaanpertanyaan berikut ini:
a. Kepada siapa kredit itu harus diberikan?
b. Untuk apa kredit itu harus diberikan?
c. Apakah calon nasabah yang akan menerima kredit kiranya akan mampu mengembalikan
utang pokoknya ditambah dengan bunga serta kewajiban lainnya?
d. Berapa jumlah uang yang layak untuk diberikan?
e. Apakah kredit yang akan diberikan tersebut cukup aman atau risikonya kecil?
Untuk dapat menjawab atau mengambil keputusan masalahmasalah yang dihadapi dalam
proses pemberian kredit ini, maka diperlukan suatu analisis pemberian kredit. Analisis ini perlu
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dilakukan secara kritis baik melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap semua aspek
yang mempengaruhi kegiatan suatu jenis usaha. Proses analisis ini dapat dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang yang terdiri dari berbagai ahli/berbagai profesi untuk
kemudian membentuk suatu tim untuk merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi oleh
bank dalam pemutusan pemberian kredit kepada calon debiturnya.
Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat yang telah dikenal adanya
prinsip 5C (Mulyono, 1993: 18) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Character / Karakter
Manfaat dari penilaian soal karakter ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat
kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu keamanan untuk memenuhi kewajiban
kewajiban dari calon debitur. Karakter ini merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun
calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya tetapi jika tidak
mempunyai itikad baik tertentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian
hari.
b. Capacity / Kemampuan
Yang dimaksud kemampuan di sini yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai
kemampuan melunasi kewajibankewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan yang
akan dibiayai dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian terhadap kemampuan ini
adalah untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan
mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
c. Capital / Modal
Modal merupakan jumlah dana yang dimiliki oleh calon debitur. Dengan mengetahui jumlah
modal yang dimiliki calon debitur, maka pihak bank akan dapat memperkirakan besarnya

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

kredit yang akan dibutuhkan calon debitur.
d. Collateral / Jaminan
Yang dimaksud dengan jaminan ini yaitu barangbarang jaminan yang diserahkan oleh
peminjam debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterima. Manfat jaminan yaitu sebagai
alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebabsebab
lain di mana debitur tidak mampu melunasi kredit dari hasil usahanya yang normal.
e. Condition of Economy / Keadaan Ekonomi
Yang dimaksud di sini yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainlain
yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun
waktu tertentu yang kemungkinan akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari
perusahaan yang memperoleh kredit. Keadaan ekonomi sangat penting untuk diketahui
apabila kredit tersebut diberikan untuk perusahaanperusahan yang bergerak di luar negeri.

B. Evaluasi Pemberian Kredit pada PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol
1. Syarat yang Harus Dipenuhi Pemohon Kredit
Untuk dapat mengajukan permohonan kredit pada PD. BPR. BKD Kabupaten
Karanganyar Cabang Grompol, calon debitur harus memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan di
PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol, antara lain sebagai berikut:
a. Calon debitur harus mempunyai KTP asli di wilayah kerja bank, yaitu berada di Kabupaten
Karanganyar dan sekitarnya. Begitu pula dengan agunan harus berada di wilayah yang sama
dengan calon debitur.
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b. Calon debitur mampunyai kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman.
c. Calon debitur mempunyai kemampuan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka
waktu yang telah disepakati.
d. Calon debitur bersedia mematuhi segala syaratsyarat dan ketentuan yang terlampir dalam
formulir permohonan pinjaman dan surat perjanjian kredit.
Dokumen/persyaratan yang harus dilampirkan bersama formulir permohonan pinjaman
dibedakan berdasarkan jenis kreditnya, yaitu sebagai berikut:
a. Kredit Umum
Syaratsyaratnya adalah sebagai berikut:
1) Foto copy KTP suami istri.
2) Foto copy kartu keluarga.
3) Foto copy surat nikah.
4) Sertifikat tanah (untuk jenis jaminan tanah).
b. Kredit Karyawan Instansi dan PNS
Syaratsyaratnya adalah sebagai berikut:
1) Foto copy KTP suami istri.
2) Foto copy kartu keluarga.
3) Foto copy surat nikah.
4) SK pengangkatan terakhir dan kartu pegawai.

2. Fungsi yang Terkait
Fungsi yang terkait dalam sistem pemberian kredit dapat disebutkan sebagai berikut ini:
a. Kepala Cabang
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Kepala cabang mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
1) Memberikan keputusan terhadap permohonan pinjaman yang diberikan dengan
melakukan penilaian kelayakan terhadap calon debitur.
2) Memberikan persetujuan atas formulir permohonan pinjaman dan surat perjanjian kredit
yang diajukan oleh calon debitur, dengan menandatangani dokumen tersebut.
3) Bertanggung jawab terhadap kelancaran kredit yang diberikan kepada masyarakat.
4) Bertugas mengawasi dan mengotorisasi dokumendokumen yang digunakan dalam
pemberian kredit.
b. Bagian Administrasi Kredit
Bagian administrasi kredit mempunyai tanggung jawab sebagai berikut ini:
1) Menerima pengajuan kredit dari calon debitur.
2) Menyiapkan Formulir Permohonan Pinjaman dan Surat Perjanjian Kredit untuk diisi
dan diotorisasi oleh Kepala Cabang PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang
Grompol.
3) Membantu membuatkan dokumen untuk memperlancar proses pemberian kredit.
4) Menerima agunan dari nasabah dan menilainya bersama kepala cabang, selanjutnya
menyerahkan agunan kepada kasir untuk disimpan dalam brangkas.
c. Bagian Analisis Kredit
Tugas pokok analisis kredit adalah sebagai berikut:
1) Melakukan survei ke lapangan berkenaan dengan pengajuan kredit calon debitur.
2) Mengisi formulir analisis kredit yang terdapat pada formulir permohonan pinjaman,
kemudian menyerahkan formulir analisis kredit kepada kepala cabang untuk dinilai
kelayakan calon debitur.
3) Memantau dan mengupayakan agar portofolio kredit memiliki kolektibilitas lancar
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minimal sama dengan target yang telah ditetapkan.

d. Bagian Kasir
Bagian kasir mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
1) Bertanggung jawab terhadap keamanan kas dan memastikan bahwa dana yang diberikan
benarbenar telah diterima nasabah yang mengajukan kredit.
2) Membuat Bukti Pengeluaran Umum dan Buku Mutasi Kas Harian untuk mencatat
seluruh pengeluaran kas dan membuat Bukti Setoran Pinjaman untuk mencatat setoran
angsuran dari debitur.
3) Menyimpan surat kuasa menjual dan agunan yang diterima dari debitur dalam brangkas.
e. Bagian Pembukuan
Bagian pembukuan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
1) Bertanggung jawab atas pembukuan seluruh transaksi yang ada di PD. BPR BKD
Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol terutama yang berhubungan dengan
pemberian kredit tersebut.
2) Bertugas membuat rekapitulasi mutasi kas dan melakukan pengarsipan dokumen
dokumen.
3) Membuat catatan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan secara harian,
mingguan, bulanan, dan tahunan.
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3. Dokumen yang Digunakan
Dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan pemberian kredit pada PD.
BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol adalah sebagai berikut:
1) Formulir Permohonan Pinjaman (FPP)
Formulir ini diisi oleh petugas bank serta mendapat pengesahan dari Kepala Desa di
mana calon debitur bertempat tinggal. Formulir ini berisi tentang identitas calon debitur
secara lengkap, jumlah pinjaman, keterangaan usaha, dan jenis agunan yang dijaminkan
untuk memperoleh kredit.
2) Surat Perjanjian Kredit (SPK)
Surat ini dilampirkan pada agunan yang dijaminkan dengan materai Rp 6.000,. Surat
ini digunakan untuk memperkuat posisi PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang
Grompol apabila terjadi kredit macet. Maka apabila pelaksanaan angsuran kredit dari
calon debitur tidak lancar, pihak PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang
Grompol mempunyai wewenang untuk menjual atau melelang agunan yang dijaminkan.
Apabila penjualan yang diperoleh melebihi kreditnya, maka kelebihannya akan
dikembalikan kepada pemiliknya. Dokumen ini juga terlampir Surat Pernyataan Kuasa
Menjual.

3) Kartu Pinjaman (KP)/Kitir
Kartu ini berisi tentang nama peminjam, besarnya angsuran, dan bunga yang
dibayarkan. Kartu ini dibuat rangkap dua, di mana lembar pertama diberikan kepada
debitur dan lembar kedua diarsip oleh bagian kredit. Bagian Kredit ini yang mencatat
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dalam Kartu Pinjaman apabila debitur tersebut akan mengangsur pinjamannya.

4) Bukti Pengeluaran Umum (BPU 1)
Bukti ini berisi jumlah uang yang akan dibayarkan kepada debitur, apabila debitur telah
disetujui sebagai penerima kredit. Bukti ini dibuat rangkap tiga, lembar pertama
diberikan kepada debitur, lembar kedua diberikan kepada bagian kredit, dan lembar
ketiga disimpan oleh bagian kasir.
5) Bukti Penerimaan Umum (BPU 2)
Bukti ini berisi jumlah uang akan diterima oleh bank dari debitur, yang isinya mengenai
pembayaran administrasi/provisi setelah debitur tersebut disetujui sebagai penerima
kredit. Bukti ini dibuat rangkap tiga, lembar pertama diberikan kepada debitur, lembar
kedua diberikan kepada bagian kredit, dan lembar ketiga disimpan oleh bagian kasir.
6) Bukti Setoran Pinjaman (BSP)
Bukti ini berisi jumlah uang yang akan dibayarkan debitur untuk melunasi angsuran
pinjaman. Bukti ini dibuat rangkap dua, lembar pertama diberikan kepada debitur dan
lembar kedua disimpan oleh bagian pembukuan.

4. Catatan Akuntansi yang Digunakan
Catatan akuntansi yang digunakan di PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang
Grompol adalah sebagai berikut:
1) Jurnal Umum atau Jurnal Harian
Jurnal ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang ada pada PD. BPR BKD
Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol, yang pada akhirnya akan digunakan untuk
membuat laporan keuangan.
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2) Mutasi Kas Harian
Catatan ini digunakan oleh bagian kasir, untuk mencatat pengeluaran dan penerimaan
kas yang terjadi.

5. Prosedur Kredit
Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit yang dilaksanakan di PD.
BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol adalah sebagai berikut.
1)

Calon debitur yang akan mengajukan permohonan kredit telah memenuhi persyaratan
untuk mengajukan kredit baik untuk kredit umum maupun kredit pegawai atau profesi.
Untuk jenis kredit umum persyaratan yang harus dipenuhi yaitu foto copy KTP, Kartu
Keluarga, BPKB (jaminan kendaraan) atau sertifikat tanah (jaminan tanah). Untuk kredit
pegawai/profesi yaitu foto copy KTP, Kartu Keluarga, SK Pengangkatan, Kartu pegawai,
Surat Kuasa Potong Gaji, dan Struktur Gaji.

2)

Setelah persyaratan tersebut diterima oleh bagian administrasi kredit, kemudian bagian
administrasi kredit memberi Formulir Permohonan Pinjaman (FPP) dan Surat Perjanjian
Kredit (SPK) kepada calon debitur tersebut untuk diisi. Selanjutnya bagian administrasi
kredit memberikan Formulir Permohonan Pinjaman (FFP) dan Surat Perjanjian Kredit
(SPK) kepada bagian analisis kredit.

3)

Bagian analisis kredit melakukan survei ke lapangan, kemudian melaporkan hasil survei
serta menyerahkan Formulir Permohonan Pinjaman (FFP) dan Surat Perjanjian Kredit
(SPK) kepada kepala cabang. Kemudian kepala cabang melakukan otorisasi. Kepala Cabang
hanya boleh melakukan otorisasi atas plafon di bawah Rp 50.000.000,00, sedangkan Plafon
di atas Rp 50.000.000,00 diotorisasi oleh Komite Kredit di Kantor Pusat.
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Apabila dalam penilaian kelayakan tersebut permohonan kredit diterima, bagian

administrasi kredit perlu menyiapkan dokumendokumen antara lain:
a. Kartu Pinjaman (Kitir).
b. Bukti Pengeluaran Umum (BPU 1).
c. Bukti Penerimaan Umum (BPU 2).
d. Perjanjian Kredit.
e. Berkas pengikatan dari notaris:
1.

Akta Pemegang Hak Tanggungan (APHT): untuk pengikatan plafon di
atas Rp 30.000.000,00

2.

Surat Kuasa Pemegang Hak Tanggungan (SKPHT): untuk pengikatan
plafon di bawah Rp 30.000.000,00

Dokumendokumen tersebut digunakan bagian administrasi

kredit untuk menentukan

jumlah angsuran dan jumlah pinjaman beserta bunganya.
5)

Bagian administrasi kredit mencatat dalam kitir, BPU 1 rangkap 3 (lembar pertama untuk
debitur, lembar kedua untuk bagian kasir, dan lembar ketiga untuk bagian administrasi
kredit) dan BPU 2 rangkap 3 (lembar pertama untuk debitur, lembar kedua untuk bagian
kasir, dan lembar ketiga untuk bagian administrasi kredit). Sedangkan untuk dokumen
lainnya (SPK, FPP, perjanjian kredit, dan berkas pengikatan dari notaris APHT dan
SKMHT) disimpan sendiri di bagian kredit.

6)

Setelah menerima BPU 1 lembar kedua, BPU 2 lembar kedua, dan agunan asli kemudian
bagian kasir mencairkan kredit tersebut kepada debitur. Untuk agunan asli disimpan di
bagian kasir, BPU 1 dan BPU 2 dicatat ke bagian pembukuan.

7)

Bagian pembukuan menerima dokumen BPU 1 dan BPU 2 dari bagian kasir, kemudian
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mencatatnya dalam Jurnal Umum. Setelah itu BPU 1 dan BPU 2 diarsipkan berdasarkan
tanggal.
.

Gambar 2.2
Bagan Aliran Sistem Pemberian Kredit pada PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang
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6. Jaminan Kredit
Untuk mengurangi resiko dalam pemberian kredit, PD. BPR BKD Kabupaten
Karanganyar Cabang Grompol melaksanakan prinsip kehatihatian. Aspek jaminan adalah salah
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satu hal yang sangat prinsip untuk diperhatikan dalam proses pemberian kredit, sebab jaminan
adalah pengamanan bagi bank jika nasabah tidak membayar kembali kredit yang telah diberikan.
Besarnya kredit yang akan diberikan ditentukan dari hasil survei lapangan dan evaluasi kredit
yang telah dilakukan termasuk penilaian atas jaminan yang disertakan. Nilai jaminan harus lebih
tinggi atau kredit yang diberikan maksimal 50% dari harga jual jaminan. Jenis jaminan yang
digunakan sebagai jaminan kredit

pada PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang

Grompol adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pemohon. Atau bila sertifikat ini atas
nama orang lain maka penjamin tersebut masih dalam lingkungan keluarga dan syarat pengajuan
kreditnya harus disertai dengan foto copy KTP suami istri penjamin.

7. Cara Pelunasan Kredit
Cara pelunasan kredit yang dilakukan pada PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar
Cabang Grompol adalah nasabah mengangsur sesuai dengan jumlah angsuran yang telah
ditentukan dan harus dilunasi pada saat jatuh tempo.

8. Penyelesaian Kredit
Upaya yang dilakukan PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol dalam
mengatasi kredit bermasalah atau untuk menyelamatkan kredit adalah sebagai berikut:
a. Penagihan
Apabila kredit sudah jatuh tempo belum dilunasi pembayarnya, maka petugas akan
melakukan penagihan dengan pendekatan secara persuasif tanpa membuat nasabah merasa
tertekan atau dikejarkejar. Dengan pendekatan yang lebih bijak tanpa menekan, terbukti
telah mampu membuat peminjam segera melunasi pinjamannya.
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b. Penjualan/Pelelangan Agunan
Jika upaya pertama sudah ditempuh dan tidak mendapatkan hasil, maka petugas terpaksa
melakukan cara yang terakhir yaitu melelang agunan yang dijaminkan nasabah. Namun hal
ini bagi PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol adalah satu hal yang
sangat dihindari karena menyangkut kredibilitas bank tersebut. Walaupun ada kemungkinan
terjadi tetapi sebisa mungkin dihindari. Proses pelelangan sendiri diserahkan dan diurus
oleh notaris yang terlibat saat penjaminan kredit. Jika dari hasil penjualan/pelelangan
agunan ternyata melebihi kredit yang diberikan nasabah, maka uang tersebut harus
dikembalikan pada nasabah.

9. Unsur Sistem Pengendalian Intern
Unsur sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tegas
Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab funsional kepada
unitunit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatankegiatan pokok
perusahan. Oleh karena itu harus dilakukan pemisahan fungsi. Pembagian tanggung jawab
fungsional dalam

PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol didasarkan

pada prinsipprinsip sebagai berikut:
1) Telah ada pemisahan fungsi antara bagian kasir dengan bagian pembukuan.
2) Telah ada pemisahan antara bagian kasir dengan bagian kredit.
b. Sistem wewenang dan otorisasi
Dalam setiap organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat
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yang berwenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam
organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas
terlaksananya setiap transaksi. Dalam melaksanakan transaksi pemberian kredit, sistem
otorisasi dan prosedur pencatatan pada PD.

BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol adalah sebagai berikut:
1) Kepala Cabang mempunyai wewenang untuk memberikan otorisasi pada SPK setelah
dilakukan penilaian kelayakan kredit oleh bagian kredit.
2) Kepala Cabang memberikan otorisasi terhadap dokumen SPK, BPU 1, dan BPU 2.
c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
Pembagian tanggung jawab fungsional dari sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang
telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan praktik yang sehat
dalam pelaksanaannya. Adapun praktik yang sehat pada PD. BPR BKD Kabupaten
Karanganyar Cabang Grompol adalah sebagai berikut:
D. Seluruh transaksi yang berhubungan dengan transaksi pemberian kredit, baik dari
awal permohonan kredit sampai dengan saat pembayaran angsuran kredit tidak
dilakukan oleh satu unit saja, melainkan beberapa unit yang sesuai dengan fungsi dan
tanggung jawab dalam transaksi pemberian kredit.
E. Adanya pemeriksaan mendadak kepada seluruh fungsi yang terkait dengan transaksi
pemberian kredit terutama bagian kasir untuk mencocokkan jumlah uang yang
tercatum dalam laporan keuangan dan yang ada di tangan kasir.
F. Adanya perputaran jabatan pada semua bagian.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
Tingkat kecakapan pegawai merupakan unsur yang penting dalam sistem pengendalian
intern. Kualitas atau mutu karyawan yang dimiliki oleh PD. BPR BKD Kabupaten
Karanganyar Cabang Grompol telah sesuai dengan tanggung jawabnya. Banyak karyawan
PD. BPR BKD Kabupaten Kranganyar Cabang Grompol yang berpendidikan sampai
dengan sarjana atau diploma. PD. BPR BKD Kabupaten Kranganyar juga sering mengirim
karyawannya untuk mengikuti pelatihanpelatihan tentang perbankan. Dengan demikian
terdapat karyawan yang ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga
dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat
menciptakan karyawan yang kompeten dan menghasilkan pertanggungjawaban yang dapat
diandalkan.

10. Evaluasi Terhadap Dokumen yang Digunakan
Pengendalian intern yang baik mensyaratkan penggunaan formulir bernomor urut tercetak
yang penggunaannya

dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang berwenang, penggunaan

dokumen rangkap, dan sistem otorisasi. Dengan dibuat formulir bernomor urut tercetak akan
memudahkan perusahaan dalam mengarsipkan, menelusur, dan meminta pertanggungjawaban
karyawan apabila terjadi penyelewengan.
11. Evaluasi Terhadap Catatan Akuntansi yang Digunakan
Catatan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan cukup memadai. Hal tersebut dapat
dilihat dengan dicatatnya semua penerimaan dan pengeluaran kas pada Jurnal Umum dan Mutasi
Kas Harian, sehingga tidak ada suatu transaksi penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak
dicatat.
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C. Kredit Bermasalah
Kredit bermasalah merupakan bagian dari kehidupan bisnis perbankan, bahkan bukan lagi
menjadi barang baru di dunia perbankan saat ini. Namun apabila tidak ditangani secara profesional,
kredit tersebut (terutama yang berjumlah besar) akan membawa dampak merugikan, baik bagi
bank maupun bagi roda perekonomian secara nasional. Pada awal berdirinya sebagai kantor
cabang, pada bulan Februari 2009 kredit macet PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang
Grompol mencapai angka 5,57%, dihitung dari besarnya pinjaman yang diberikan PD. BPR BKD
Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol selama tahun 2009 sampai dengan bulan Februari yaitu
sebesar Rp 10.185.280.700,00 terhadap kredit macet yang terjadi selama tahun 2009 sampai
dengan bulan Februari yaitu sebesar Rp 566.943.650,00. Angka tersebut dapat dilihat pada laporan
bulanan PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol untuk bulan Februari 2009.

Tabel II.1
Laporan Bulanan PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol
Per 28 Februari 2009

Klasifikasi Pinjaman
Kredit Lancar
Kredit Kurang Lancar
Kredit Diragukan

Jumlah

Persentase

Jumlah

(%)

Orang

Rp 9.124.080.750,00

89,58%

1003

Rp 210.025.300,00

2,06%

22

2,79%

21

Rp 284.231.000,00
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Kredit Macet

Rp 566.943.650,00

Jumlah

Rp 10.185.280.700,00

5,57%

32

100

1078

Kredit macet pada bulan Febuari tahun 2009 umumnya terjadi karena usaha yang dijalankan
nasabah sedang macet, kondisi pasar yang kurang baik, gagal panen bagi petani, dan adanya
musibah yang menimpa nasabah. PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol
mengatasi debitur yang mengalami kredit macet melakukan halhal sebagai berikut:
1. Memberikan teguran lisan.
2. Mengeluarkan Surat Tagihan kepada pihak debitur.
3. Apabila tidak mendapat tanggapan dari pihak debitur maka pihak bank mengeluarkan Surat
Peringatan.
4. Apabila sudah mendapat Surat Peringatan sampai tiga kali ternyata tidak ada tanggapan dari
debitur, maka pihak bank berhak melakukan pengajuan pelelangan, dimana ada dua cara
melakukan pelelangan, yaitu:
a)

Pelelangan yang diketahui oleh debitur yang bersangkutan.

b) Pelelangan dengan jalan di bawah tangan, maksudnya pelelangan tanpa melibatkan
pihak debitur, karena pihak debitur sulit ditemui/tidak ada.
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BAB III
TEMUAN

A.

Kelebihan
1. Sudah terdapat struktur organisasi yang jelas dengan adanya pemisahan antar bagian. Fungsi
operasional bank yang dilakukan oleh bagian administrasi kredit, fungsi survei oleh bagian
analisis kredit, fungsi penyimpanan serta arus kas oleh bagian kasir, dan fungsi pembukuan oleh
bagian pembukuan. Dengan dipisahkannya fungsifungsi tersebut, dan dilibatkannya beberapa
bagian dari struktur organisasi perusahaan dalam sistem pemberian kredit maka akan terjadi
internal check dimana pekerjaan oleh fungsi atau bagian yang satu diperiksa ketelitian dan
keandalannya oleh bagian yang lain.
2. Sudah dibentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang mempunyai wewenang untuk
mengadakan pemeriksaan pada setiap bagian dan bertanggung jawab kepada Direksi sehingga
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dapat mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen PD. BPR BKD
Kabupaten Karanganyar.
3. Adanya rotasi jabatan yang bertujuan mengembangkan kemampuan karyawan dan
menghilangkan kejenuhan pada diri karyawan dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu juga
sebagai alat kontrol terhadap tugas yang dijalankan oleh karyawan.
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4. Tingkat kecakapan karyawan yang dimiliki PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang
Grompol telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Karyawan perusahaan menempati
bagianbagian yang ada di perusahaan memiliki kompetensi dan bidang keilmuan yang sesuai
dengan jabatan atau bagian yang karyawan tempati.
5. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang penggunaannya dipertanggungjawabkan
oleh fungsi yang berwenang, penggunaan dokumen rangkap, dan adanya sistem wewenang
otorisasi dokumen. Dengan dibuat formulir bernomor urut tercetak akan memudahkan
perusahaan dalam mengarsipkan, menelusur, dan meminta pertanggungjawaban karyawan
apabila terjadi penyelewengan.

B.

Kelemahan
1.

Masih ada fungsi ganda, yaitu bagian administrasi kredit terkadang juga ikut membantu
bagian analisis kredit melakukan penelitian atau analisis kredit yang seharusnya merupakan
tugas dan tanggung jawab dari bagian analisis kredit. Hal ini terjadi karena kurangnya karyawan
di bagian analisis kredit, sehingga bagian analisis kredit kewalahan dalam melaksanakan
tugasnya. Hal ini mengakibatkan bagian administrasi kredit menjadi kurang maksimal dalam
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melaksanakan tugasnya dan dalam melayani nasabah. Terkadang bagian administrasi kredit
tidak ada di tempat saat ada nasabah yang akan mengajukan pinjaman kredit, sehingga tugas
bagian administrasi kredit harus dilakukan oleh bagian lain.
2.

Kredit bermasalah PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol cukup tinggi
melebihi batas toleransi dari Bank Indonesia.

3.

Penulis menemukan adanya manipulasi angsuran kredit fiktif oleh bagian analisis kredit.
Bagian analisis kredit sengaja membayar angsuran yang menunggak milik nasabah yang
termasuk di dalam golongan kolektibilitas kurang lancar agar menjadi golongan kolektibilitas
lancar. Hal ini dilakukan untuk menurunkan NPL.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol adalah salah satu badan kredit
yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Dalam kegiatannya, tidak jarang terjadi masalah
dalam macetnya angsuran kredit yang dilakukan oleh nasabahnya. Tapi dengan diterapkannya
sistem yang baik dalam proses pemberian kredit di PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang
Grompol akan meminimalisasi adanya risiko kegagalan kredit. Dari hasil pembahasan yang telah
dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pada sistem pemberian kredit di PD. BPR BKD
Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol sudah terdapat pemisahan tanggung jawab fungsional
antar bagian, penggunaan formulir bernomor urut tercetak, penggunaan dokumen rangkap, dan
sistem wewenang otorisasi dokumen.
.
B. Saran
Setelah mengetahui gambaran prosedur pemberian kredit di PD. BPR BKD Kabupaten
Karanganyar Cabang Grompol, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yang mungkin dapat
memberikan manfaat untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan prosedur pemberian kredit di PD.
BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol, adalah sebagai berikut:
1. PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol harus lebih mengoptimalkan Bagian
Analisis Kredit.
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2. Lebih selektif dalam memilih calon debitur, dengan penilaian kredit yang lebih
mempertimbangkan kelayakan kredit. Selektif dalam memilih calon debitur dapat mengurangi
tingkat kredit bermasalah.
3. Satuan Pengawas Intern lebih intensif mengadakan pemeriksaan dan melakukan pengawasan,
sehingga mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen PD. BPR
BKD Kabupaten Karanganyar oleh karyawan di semua bagian.
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