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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Sejarah Perkembangan BRI 

      Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di purwokerto, Jawa 

Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der 

inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum 

Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 

1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiraan BRI. Pada periode setelah 

kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan 

bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. 

Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan 

BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah 

perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat 

Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk 

Bank Koperasi  Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, 

Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian 

berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN 

diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan 

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

pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonsia. Dalam ketentuan 

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

diintegrasikan dengan nama Bank Negra Indonesia unit II bidang rural, sedangkan 

NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit II bidang Ekspor Impor (Exim). 

Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbaankan 

dan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-Undang bank Sentral, 

yang intinya mengembalikan Fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan 

Bank Negara  Indonesia unit II bidang rural dan Expor impor dipisahkan masing-

masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Expor impor 

Indonesia. Selanjutnya erdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 

menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai  Bank Umum. Sejak 1 

Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan 

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

Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan 

pemerintah. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero yang didirikan sejak 1895 

didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang masih konsisten, 

yaitu dengan fokus pemberian kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini 

antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran Kuk pada tahun 1994 

sebesar Rp. 6.419,8 milyar meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 

1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 

milyar. 
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Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai 

saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit kerja yang berjumlah 4.447 

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

Inspeksi/SPI, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 

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

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

P.Point, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa. BRI Cabang Sukoharjo 

pertama kali berdiri pada tahun 165. Pada awal berdiri, BRI belum memiliki 

kantor sendiri, maka pada saat itu BRI menginduk pada kantor koperasi yang 

beralamat di Jl. Pemuda Sukoharjo. Adapun pendirian BRI ini adalah dalam 

rangka membantu program pemerintah untuk membantu petani di daerah 

pedesaan. Pada tahun 1967 BRI pindah alamat baru yaitu di JL. Slamet Riyadi 

Sukoharjo. Untuk memperluas jaringan pelayanan BRI di Kabupaten Sukoharjo, 

maka pada tahun 1980 di Kartasura didirikan Kankor Kas BRI. Pada 

perkembangan di Kartasura, BRI mengalami perkembangan yang pesat, karena di 

kecamatan ini merupakan jalur ramai penduduk. Pada tahun 1994 BRI Cabang 

Sukoharjo pindah alamat ke JL. Ahmad Yani No. 132 Kartasura, perpindahan ini 

dikarenakan kota kartasura dipandang sangat strategis dalam hal operasional dan 

juga pemasaran kepada masyarakat. Sedangkan kantor lama yang ada di 

Sukoharjo beralih fungsi menjadi Kantor Cabang Pembantu. Pada tanggal 31 

desember 2008 BRI Cabang Sukoharjo berubah nama menjadi BRI Cabang Solo-

Kartasura. 
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B. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia 

1. Visi BRI 

a) Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan 

nasabah. 

2. Misi BRI 

a) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan 

pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang 

peningkatan ekonomi masyarakat. 

b) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja 

yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang 

profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance. 

c) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

 

C. Produk-produk BRI 

1. Simpanan 

a) Deposito 

1) DEPOBRI Rupiah 

simpanan (deposito) atas nama perorangan/ non perorangan/ 

perusahaan yang penarikannya sesuai jangka waktu yang dipilih. 
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2) Deposito On Call (DOC) 

Simpanan (deposito) atas nama pihak ketiga ( perorangan, perusahaan, 

yayasan/ dana pensiun, dan lain-lain) atau bank yang penarikannya 

dapat dilaksanakan dengan syarat pemberitahuan sebelumnya. 

3) SERTIBRI 

Sertfikat deposito BRI dengan jangka waktu tetap (fixed time), atas 

pembawa (atas unjuk)  yang dapat diperjualbelikan atau 

dipindahtangankan kepada pihak ketiga. 

b) Tabungan 

1) SIMPEDES 

Simpanan pedesaan yang dilayani di BRI unit, yang penyetorannya 

dapat dilakukan setiap saat, dan frekuensi pengambilan tidak dibatasi 

sepanjang saldo mencukupi. 

2) BRITAMA 

Tabungan yang digunakan oleh BRI sebagai alat bagi nasabah untuk 

menyimpan dana mereka. 

3) Tabungan Haji 

Tabungan haji dari BRI yang dipersembahkan khusus bagi pemenuhan 

biaya perjalanan Haji sesuai jadwal yang telah direncanakan. 
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c) GIRO 

1)  GiroBRI Rupiah 

Simpanan dalam rupiah pihak keuiga pada bank BRI yang setiap saat 

dapat diambil alih ileh pemegang rekening yang bersangkutan. 

2) GiroBRI Valas 

Simpanan dalam valuta asing pihak ketiga pada bank BRI yang setiap 

saat dapat diambil alih oleh pemegang rekening yang bersangkutan. 

2. Kredit 

a) Kredit mikro 

1) Kredit kupedes 

Fasilitas kredit yang disediakan oleh BRI unit, untuk mengembangkan 

atau meningkatkan usaha kecil yang layak. 

2) Kredit komersil 

Kredit dengan total exposure (individual maupun group) sampai 

dengan Rp. 5 milyar baik direct maupun contingent  untuk kegiatan 

usaha yang produktif dan atau konsumtif. 

Kredit ini terdiri dari:  
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(a) Kredit modal kerja (KMK) 

Kerdit yang dipergunakan untuk membiayai operasional 

perusahaan yang berhubungan dengan pengadaan maupun proses 

produksi sampai dengan barang tersebut dijual atau sejumlah dana 

yang tertanam dalam aktiva lancar yang dipergunakan untuk 

menjalankan aktivitas perusahaan. 

(b) KMK Konstruksi 

Kredit Modal Kerja yang dipergunakan untuk membiayai 

kebutuhan modal kerja konstruksi yang mempeoleh kontrak 

pengadaan atau penyelesaian suatu proyek. 

(c) KMK Export (KMKE) 

Kredit Modal Kerja yang dipergunakan untuk membiayai seluruh 

atau sebagian kegiatan dalam rangka ekspor 

(d) Kredit impor 

Fasilitas kredit untuk membiayai seluruh/ sebagian kegiatan 

dalam rangka impor barang, khususnya yang berhubungan dengan 

L/ C impor yang dibuka pada opening bank. 

 

 

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



8 

 

(e) Kredit dengan Agunan Kas 

Kredit ( direct atau contingent ) yang seluruh jaminannya berupa 

agunan kas ( fully cash collateralized ), dimana apabila debitur 

wanprestasi maka seluruh agunan kas tersebut, akan dicairkan 

untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. 

(f) Kredit investasi 

Fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu pembiayaan 

pemohon dalam memperoleh barang modal/ aktiva tetap 

perusahaan. 

(g) Kredit mitra 

Fasilitas kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil menengah 

( UKM ), berdasarkan kerja sama antara pengusaha besar mitra 

BRI dengan UKM. 

(h) Bank Garansi 

Fasilitas perbankan yang diberikan kepada nasabah sebagai 

jaminan pmbayarannya pada supplier yang memasok produk 

untuk nasabah yang bersangkutan (Bank Garansi Keagenan Suatu 

Produk). 
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(i) Kredit express 

Kredit yang diberikan kepada nasabah untuk tujuan produktif 

dengan sistem pembayaran angsuran tetap berdasarkan 

kemampuan mengangsur (repayment capacity) 

3) Kredit konsumtif 

Kredit yang diberikan untuk keperluan konsumtif nasabah tersebut. 

Terdiri dari: 

(a) KRETAP (Kredit kepada golongan berpenghasilan tetap) 

Kredit yang diberikan kepada pekerja berpenghasilan tetap, 

instansi/ BUMN/ BUMD/ Swasta/ Perusahaan Asing/ Yayasan/ 

TNI/ POLRI, baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. 

(b) KRESUN (Kredit pensiun) 

Kredit yang diberikan kepada pensiunan atau jandanya yang 

menerima uang pensiun secara tetap setiap bulannya. 

(c) KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) 

Kredit yang diberikan Bank BRI untuk pembelian kendaraan 

bermotor baik baru maupun bekas. 
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(d) KPR (Kredit Pemilikan Rumah) 

Fasilitas kredit yang diberikan Bank BRI untuk pmbelian rumah, 

pembangunan rumah maupun renovasi rumah. 

 

D. Struktur organisasi bank BRI Cabang Solo-Kartasura  

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BRI Solo-Kartasura 
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E. Diskripsi jabatan 

Tata kerja dan kedudukan serta tanggungjawab suatu organisasi pada BRI 

Cabang Solo Kartasura adalah sebagai berikut : 

1. Tugas dan tanggung jawab pimpinan kantor cabang: 

a) Mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi, merevisi dan 

mengupayakan pencapaian RKA. 

b) Menjamin bahwa seluruh transaksi yang disetujui/disahkan telah sesuai 

dengan kewenangannya. 

c) Melakukan pembinaan secara aktif dalam meningkatkan kemampuan 

pegawai di Kanca, Kancapem, dan BRI Unit untuk meningkatkan 

kualitas setiap fungsi seperti: fungsi marketing, operasional, dan support. 

 

2. Tugas dan Tanggung Jawab Ass.Man.Operasional (Amo): 

a) Melaksanakan tambahan kas awal hari kerja/selama jam pelayanan kas 

bagi teller dan ATM serta menerima setoran kas dari teller untuk 

menjamin pelayanan kepada nasabah berjalan dengan baik dan keamanan 

kas. 

b) Mengaktifkan rekening pinjaman dan simpanan agar pembukuan 

rekening tersebut dipastikan telah memenuhi persyaratan sesuai 

ketentuan. 

c) Melakukan pengesahan transfer keluar sesuai wewenangnya untuk 

menjamin kebenaran dan keamanan transfer yang dilakukan. 
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d) Menindaklanjuti temuan audit dalam batas wewenangnya untuk 

mengurangi resiko kerugian bagi Bank. 

e) Membina dan menilai kinerja pekerja yang berada dibawahnya dalam 

rangka menyediakan SDM yang profesional. 

 

3. Tugas dan tanggung jawab AO (account officer) komersial diantaranya : 

a) Membuat PRT Perkreditan atas sektor yang dikelolanya guna mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. 

b) Mengelola account yang sesuai batas-batas yang ditetapkan untuk 

mencapai pendapatan yang optimal bagi kanca. 

c) Memberikan pelayanan yang sebaik mungkin dan cross selling kepada 

nasabah untuk mencapai kepuasan nasabah dengan tetap memperhatikan 

kepentingan bank. 

d) Menyampaikan masalah-masalah yang timbul pada atasannya dalam 

pelayanan debitur untuk disampaikan dengan unit kerja terkait. 

e) Melakukan pembinaan dan penagihan serta pengawasan kredit yang 

menjadi tanggung jawabnya mulai dari kredit yang direalisasi sampai 

dengan kredit yang dilunasi untuk meningkatkan pendapatan bank. 

 

4. AO  (account officer) Program. 

Tugas dan tanggungjawab AO (account officer) program diantaranya: 

a) Membuat RPT atas Kredit Program sesuai rencana yang di breakdown 
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dan bertanggung jawab atas pencapaiannya. 

b) Mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan account yang menjadi 

tanggungjawabnya serta memantau hasil (laba/pendapatan)yang dapat 

dicapainya. 

c) Mengolah account yang sesuai batas-batas yang ditetapkan untuk 

mencapai pendapatan yang optimal bagi Kanca. 

d) Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada nasabah. 

e) Menyampaikan masalah-masalah yang timbul kepada atasannya dalam 

pelayanan kepada debitur untuk diselesaikan dengan unit kerja terkait. 

 

5. AO (account officer) konsumer  

Tugas dan tanggung jawab AO (account officer) konsumer diantaranya : 

a) Melakukan analisis atau identifikasi terhadap debitur potensial secara 

kolektif (Instansi) untuk mengukur tingkat risiko kredit secara 

instansional menciptakan  portofolio kredit yang sehat dan 

menguntungkan. 

b) Mempersiapkan dan melaksanakan rencana pembinaan atas account yang 

menjadi tanggung jawabnya serta memantau hasil laba/pendapatan yang 

dapat dicapai dan menetapkan prioritas pembinaan atas account yang 

dibinanya untuk mendapatkan portofolio kredit yang berkembang, sehat 

dan menguntungkan. 
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c) Melakukan upaya dan pendekatan terhadap Instansi/Perusahaan yang 

dilayani agar pembayaran gaji para pekerja (debitur) dan segala transaksi 

bisnis perusahaan dapat dilakukan melalui BRI untuk menjamin 

kelancaran pembayaran angsuran pinjaman. 

d) Mengelola account yang sesuai batas-batas yang ditetapkan untuk 

mendapatkan keuntungan yang optimal bagi Kanca. 

e) Memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada nasabah untuk 

mencapai kepuasan nasabah dengan tetap mempertimbangkan 

kepentingan Bank. 

 

6. Supervisor Administrasi Kredit ( ADK ) 

Tugas dan tanggungjawab bagian ADK diantaranya: 

a) Menerima, meneliti dan mencatat setiap permohonan kredit sesuai 

dengan pasar sasaran, KRD dan KND guna menjamin pinjaman yang 

sehat, mengahsilkan dan menguntungkan.. 

b) Menyiapkan dan mengisi formulir pengawasan/koordinasi ADK atas 

setiap permohonan kredit dalam rangka monitoring penyelesaian 

pemberian kredit oleh pejabat kredit lini. 

c) Menyiapkan kredit yang akan jatuh tempo 3 (tiga) bulan yang akan 

datang dan melaporkannya kepada atasannya guna menjadi informasi 

pejabat kredit lini  memproses perpanjangan yang akan jatuh tempo. 
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d) Memeliharakerjakan barkas 1 pinjaman dengan tertib/aman dan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan kepentingan 

bank. 

e) Memeliharakerjakan dokumen asuransi kredit, asuransi kerugian, 

asuransi jiwa yang berkaitan dengan kredit sesuai ketentuan yang berlaku 

dalam rangka mengamankan kepentingan bank. 

 

7. Petugas Administrasi Kredit Konsumer ( AKK ) 

 Tugas dan tanggungjawab AKK diantaranya: 

a) Menerima, meneliti dan mencatat setiap permohonan kredit yang 

diterima dari individu dari instansi yang sudah terjalin Perjanjian 

Kerjasama (PKS) untuk ditindaklanjuti prosesnya. 

b) Menyiapkan dan mengisi formulir pengawasan atas setiap permohonan 

kredit dalam rangka monitoring penyelesaian pemberian kredit oleh 

pejabat kredit lini. 

c) Memeliharkerjakan berkas I pinjaman dengan tertib/aman dan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan kepentingan 

bank. 

d) Memeliharakerjakan dokumen asuransi jiwa yang berkaitan dengan 

kredit sesuai ketentuan yang berlaku dalam rengka mengamankan 

kepentingan bank. 

e) Menyiapkan perjanjian kredit guna mengamankan kepentingan bank. 
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8. Supervisor pelayanan intern 

Tugas dan tanggung jawab Supervisor pelayanan intern diantaranya: 

a) Memastikan  bahwa tugas-tugas dibidang personalia, logistik (termasuk 

surat berharga untuk Kanca lain (dahulu Spoke)) dan keamanan di Kanca 

telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

b) Mengadministrasikan semua jenis barang di Kanca dan Kanca lain 

(dahulu Spoke) dan menyiapkan perhitungan dan bukti pembukuannya. 

c) Menyiapkan data pembayaran gaji Pejabat/Pegawai Kanca dan Kanca 

lain (dahulu Spoke) dari PC SIM-SDM dan mengirimkan data pegawai 

Kanca lain (dahulu Spoke) ke Kanca lain (dahulu Spoke). 

d) Memeliharakerjakan Register : Aktiva Tetap, Penyusutan Aktiva Tetap, 

Biaya-biaya Inventoris Kantor yang dibeli dengan biaya eksploitasi, Kas 

Porti dan lain-lain sesuai ketentuan. 

e) Menindaklanjuti semua temuan audit, baik dari interen maupun eksteren 

BRI. 

 

9. Sekretariat dan SDM 

 Tugas dan tanggung jawab Sekretariat dan SDM diantaranya: 

a) Mengagenda surat keluar dan surat masuk dengan tertib sesuai ketentuan 

yang berlaku dan meningkatkan pelayanan pada nasabah dan internal 

consumer (meliputi unit kerja dibawah Kanca dan unit kerja lainnya) 
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b) Mengatur lalu lintas komunikasi (telpon, faksimili, internet) dalam 

rangka menjaga efektifitas komunikasi Kanca. 

c) Mendistribusikan semua surat masuk kepada para pejabat yang 

berwenang di Kanca dan unit kerja di bawahnya dalam rangka 

meningkatkan layanan Kanca. 

d) Menyiapkan surat keluar untuk diserahkan kepada petugas Ekspedisi 

dalam rangka penyampaian informasi pada unit kerja lainnya. 

e) Mengatur agenda kerja Pinca dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

Pinca. 

 

10. Petugas Arsip, Laporan IT Maintenance 

 Tugas dan tanggung jawab diantaranya: 

a) Mengirimkan/menyampaikan laporan-laporan kepada pihak yang 

membutuhkan secara tepat waktu untuk memberikan informasi bagi 

manajemen/ instansi lainnya 

b) Menindaklanjuti semua temuan audit, baik dari intern maupun ekstern 

BRI untuk mengurangi resiko Bank. 

c) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan 

untuk mendukung bisnis Kanca. 

d) Menyajikan/mencetak informasi-informasi pembukuan yang diperlukan 

dan menandatangani sesuai wewenangnya guna menjamin keabsahan 

dokumen dan transaksi Bank. 

e) Memeliharakerjakan backup data guna kepentingan Bank 
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11. Supervisor pelayanan kas 

 Tugas dan tanggung jawab supervisor pelayanan kas diataranya: 

a) Menyiapkan kuitansi tambahan kas Supervisor dan ATM serta 

menerima uang dari AMO 

b) Menyetujui tambahan kas awal teller, membuku dan mendistribusikan 

uangnnya kepada teller. 

c) Memeliharakerjakan Register Kas Induk. 

d) Mengisi kas ATM bersama tugas yang ditunjuk. 

e) Menerima kuitansi tambahan kas atau setoran kas beserta uangnya dari 

Kanca Pembantu dan BRI Unit yang diterima di Kanca. 

 

12. Teller 

                Tugas dan tanggung jawab teller diantaranya: 

a) Melakukan tambahan kas agar kelancaran pelayanan kepada nasabah 

dapat berjalan dengan baik dan memuaskan. 

b) Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda 

setorannya guna memastikan kebenaran transaksi dan keaslian uang 

yang diterima. 

c) Memastikan membayar uang kepada nasabah yang berhak untuk 

menghindari kesalahan yang merugikan Kanca. 

d) Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima guna memastikan 

kebenaran dan keamanan transaksi. 
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e) Melakukan pergeseran kas antar teller yang memerlukan demi 

kelancaran pelayanan. 

 

13. Petugas tim kurir kas ( TKK ) 

 Tugas dan tanggung jawab petugas TKK diantaranya: 

a) Melakukan pergeseran fisik antara BRI Unit dan Kanca. 

b) Menjaga keamanan uang yang dibawa. 

c) Mengelola register CIT (cash in transit) 

d) Sebagai kurir atas surat-surat/nota-nota maupun laporan-laporan yang 

diserahkan atau diterima dari/ke BRI Unit yang dikunjungi. 

e) Menjamin sampainya surat/nota/laporan tersebut kepada pihak yang 

dituju. 

 

14. Customer Service 

 Tugas dan tanggung jawab Customer service diantaranya: 

a) Memberikan informasi kepada nasabah/calon nasabah mengenai produk 

BRI guna menunjang pemasaran produk BRI. 

b) Memberikan informasi saldo simpanan, transfer maupun pinjaman bagi 

nasabah yang memerlukan guna memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada nasabah. 

c) Melayani permintaan salinan Rekening Koran bagi nasabah yang 

memerlukan (diluar pengiriman secara rutin setiap awal bulan) guna 

memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah. 
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d) memberikan pelayanan khusus kepada nasabah inti yang memerlukan 

(seperti mengantarkan atau menjemput uang ke tempat tinggal/usaha 

nasabah) guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada 

nasabah. 

e) Membantu nasabah yang memerlukan pengisian aplikasi dana maupun 

jasa BRI guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada 

nasabah. 

 

15. Petugas Administrasi dana dan jasa (Adm Djs) 

 Tugas dan Wewenang Adm Djs: 

a) Melakukan pengawasan atas semua kegiatan pelayanan dana, jasa 

(termasuk rekening kerja sama serta devisa) dan pinjaman yang 

dilakukan oleh petugas ADM DJs. 

b) Memastikan input dana pemberian cek/BG kepada nasabah/telah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan. 

c) Mengaktifkan pembukaan rekening simpanan. 

d) Menyakinkan kebenaran bukti pembukuan dengan dokumen sumber 

dan melakukan pengecekan atas semua transaksi pemindahbukuan pada 

bidang dana dan jasa bank. 

e) Melakukan pengesahan atas transaksi pemindahbukuan dalam bidang 

dana dan jasa ynag menjadi wewenangnya. 
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16. Petugas Kliring 

 Tugas dan tangung jawab petugas kliring diantaranya : 

a) Meng-encode warkat kliring keluar. 

b) Menyiapkan dokumen kliring penyerahan. 

c) Membawa warkat ke/dari Lembaga kliring. 

d) Menyiapkan surat penolakan kliring, nota pembukuan penolakan kliring 

dan nota D/K untuk pembeban biaya tolakan kliring kepada nasabah. 

e) Menyimpan blanko warkat kliring (CN), buku petunjuk encode dan 

mesin encode di tempat yang aman. 

 

17. Supervisor administrasi unit 

 Tugas dan tanggung jawab supervisor administrasi unit diantaranya: 

a) Menjamin keamanan uang kas yang dibawa oleh Tim Kurir Kas. 

b) Menjamin ketertiban register Cash in Transit (CIT), TKK dan 

berkoordinasi dengan Asisten Manajer Operasional (AMO) untuk 

pelimpahan CIT. 

c) Menertibkan administrasi pengalokasian biaya supervisi ke seluruh BRI 

Unit diwilayah kerjanya. 

d) Menjamin keakuratan, kebenaran dan ketepatan pengiriman laporan 

yang dikerjakan oleh PAU. 

e) Menjamin ketertiban pemeliharakerjaan register SKPP (khusus untuk 

kredit yang diputus oleh MBM/Pinca & AMBM. 
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18. Petugas administrasi unit ( PAU ) 

 Tugas dan tanggung jawab PAU diantaranya: 

a) Membuat dan mengadministrasikan laporan-laporan : 

(a) Management Information Report (MIR) 01 s/d 06 

(b) Laboran kekuatan pegawai 

(c) Telek Keragaan 

(d) Data Keragaan Gabungan Wilayah. 

(e) Sistem Insentip Perkembangan Keragaan (SIPK) seluruh BRI Unit 

diwilayahnya. 

(f) Deklarasi pertanggungan asuransi. 

b) Memeliharakerjakan register Surat Keterangan Permohonan Pinjaman 

(SKPP) (untuk kredit yang diputus  MBM/Pinca dan AMBM) 

c) Mengadministrasikan nomor undian simpedes serta pengaturan 

pelaksanaan undiannya. 

d) Mendistribusikan surat-surat/nota-nota dari dan ke BRI Unit. 

e) Meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit yang akan diputus oleh 

MBM/Pinca/AMBM. 

 

19. Petugas rekonsiliasi unit ( PRU ) 

 Tugas dan tanggung jawab PRU diantaranya: 

a) Mengelola register nota hubungan Kanca dan BRI Unit. 

b) Mengentri nota UD-1A dan UD-1B ke PC Hubungan Kanca dan BRI 

Unit. 
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c) Mengarsipkan nota-nota hubungan Kanca-BRI Unit. 

d) Merekonsiliasi rekening  hubungan Kanca-BRI Unit, rekening BRI 

Unit-Kanca dan mencocokkan dengan saldo rekening hubungan Kanca-

BRI Unit yang berasal dari sistem pembukuan central. 

 

20. Pegawai cadangan 

 Tugas dan Tanggung Jawab Pegawai Cadangan diantaranya: 

a) Memback-up pegawai BRI Unit yang berhalangan sesuai dengan 

instruksi atasan. 

b) Melakukan tugas lain sesuai dengan instruksi atasan. 

 

21. Asisten manajer bisnis mikro 

Tugas dan tanggung jawab asisten manajer bisnis mikro diantaranya: 

a) Membuat RKA BRI Unit di wilayah kerjanya berikut pencapaiannya. 

b) Mengevaluasi dan memonitor bisnis BRI Unit binaanya. 

c) Melaksanakan analisa pesaing BRI Unit binaannya dalam rangka 

pengembangan bisnis. 

d) Melakukan kegiatan pemasaran kredit, dana dan jasa. 

e) Melakukan pemeriksaan ulang atas permohonan Kupedes Putusan 

Manajer Bisnis Mikro/Pinca. 
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22. Penilik 

Tugas dan Tanggung Jawab Penilik diantaranya: 

a) Melaksanakan waskat sisdur dan operasional BRI Unit. 

b) Monitoring pelaksanaan rencana tindak lanjut atas temuan Penilik dan 

Kanin sebelumnya. 

c) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik interen maupun 

eksteren. 

d) Melaporkan hasil pemeriksaan/temuan penting kepada MBM/Pinca 

dengan tindasan Kanwil dan memberikan petunjuk atau solusi 

penyelesaian kepada Kaunit dan AMBM. 

e) Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait. 

 

II. LATAR BELAKANG MASALAH 

      Bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di 

bidang keuangan. Lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa 

keuangan. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan 

yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa 

bank lainnya. (kasmir, 2000: 11) 

     Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 

tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang perbankan adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
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menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

      Uraian diatas dapat menjelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah 

bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 

kegiatan utamanya yaitu : menghimpun dana, menyalurkan dana, memberikan 

jasa lainnya. 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Solo-Kartasura merupakan salah satu 

bank umum di indonesia yang memiliki berbagai fasilitas diantaranya pemberian 

kredit. Kredit merupakan sumber pendapatan dan keuntungan bank yang 

terbesar. Kemampuan bank mengelola kredit yang mereka salurkan mempunyai 

pengaruh besar terhadap stabilitas dan keberhasilan usaha mereka secara 

keseluruhan. Di lain pihak, kredit merupakan jenis usaha bank yang besar 

resikonya. Dalam jangka waktu yang pendek, kredit dapat mendatangkan 

kerugian yang besar. 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Solo-Kartasura mempunyai 

bermacam-macam fasilitas kredit, salah satunya kredit komersil. Kredit komersil 

adalah kredit dengan total exposure (individual maupun group) sampai dengan 

Rp. 5 milyar baik direct maupun contingent  untuk kegiatan usaha yang 

produktif dan atau konsumtif. 
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Kredit komersil menggunakan jaminan kredit, jaminan digunakan untuk 

melindungi kredit dari resiko kerugian baik yang disengaja maupun yang tidak 

disengaja. Jaminan dapat berupa barang/ benda bergerak maupun tak bergerak 

(misal sertifikat tanah), dimana jaminan tersebut dapat mengcover semua 

pinjamannya. Jika dirasa kurang pihak bank dapat meminta tambahan jaminan 

penguat. Penilaian kelayakaan debitur dilakukan melalui Perangkat yang 

dipergunakan dalam penilaian risiko kerdit komersil adalah dengan 

menggunakan Credit Risk Scoring (CRS), dimana pengukuran tingkat risiko 

dilakukan dengan mengevaluasi faktor-faktor utama dalam "siklus hidup" 

nasabah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kegagalan pengembalian 

kredit. 

Realisasi pemberian kredit disini bukan tidak mungkin akan terjadi kegagalan 

pengembalian kredit, untuk itu perlu diadakan evaluasi prosedurnya. Usaha bank 

menekan resiko kerugian yang timbul karena penyaluran kredit adalah dengan 

menjaga mutu krdit yang mereka berikan. Kredit yang merosot mutunya akan 

berkembang menjadi kredit bermasalah. Dalam kasus kredit bermasalah, debitur 

mengingkari janji mereka membayar bunga dan/ kredit pokok. 

Pembahasan pada tugas akhir ini ditekankan pada temuan adanya kredit 

bermasalah. Jika dilihat dari tahun 2007 dan 2008 kredit modal kerja yang telah 

disalurkan oleh BRI mengalami peningkatan yaitu Rp.119.850.000.000 tahun 

2008 dan Rp.95.176.000.000 tahun 2007, tetapi kolektibilitas pengembalian 

kredit yang masuk dalam daftar non performing loan menurun yaitu sebesar Rp. 
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7.796.404.452 (7.8%) pada tahun 2007 dan Rp. 6.343.999.064 (6.48%) pada 

tahun 2008, tetapi penurunan disini masih diatas standar yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia sebesar 5%. Meskipun hal ini mengindikasikan kinerja yang 

baik dengan penurunan yang relatif sangat kecil, untuk itu tetap perlu dilakukan 

evaluasi tersebut guna meminimkan/ menurunkan jumlah non performing loan 

supaya kinerja bank membaik serta meningkatkan pendapatan bank.  

 

III. PERUMUSAN MASALAH 

Pokok permasalahan yang akan dibahas dititikberatkan pada prosedur realisasi 

kredit Komersil,yaitu : 

A. Bagaimana prosedur kredit modal kerja yang diterapkan pada bank BRI 

cabang Solo-Kartasura ? 

B. Apakah kelebihan dan kelemahan prosedur realisasi kredit modal kerja pada 

bank BRI cabang Solo-Kartasura ? 

C. Apakah yang diusulkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan prosedur 

realisasi kredit modal kerja pada bank BRI Solo-Kartasura ?  
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IV. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk : 

A. Mengetahui prosedur kredit modal kerja yang ada pada BRI cabang solo-

kartasura. 

B. Mengetahui kelebihan dan kelemahan prosedur kredit modal kerja. 

C. Memberikan solusi atas kelemahan-kelemahan yang ada. 

 

V. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

A. Bagi perusahaan 

Hasil ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun saran yang berguna 

bagi perusahaan sehingga dapat memperbaiki kinerjanya dimasa mendatang 

B. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yng berguna bagi 

pembaca maupun dapat digunakan sebagai bahan acuan studi banding yang 

lain. 
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BAB II 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

I. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian sistem dan prosedur (Mulyadi, 2000: 5-6) 

Sistem adalah sekolompok unsur yang erat hubungan satu dengan lainnya, 

yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa 

orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penaganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri 

dari suatu jaringan prosedur. 

 

B. Pengertian kredit  

Pengertian kredit menurut UU No. 10 tahun 1998, kredit merupakan 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit dapat 

diartikan sebagai kepercayaan dalam artian luas. Begitu pula dalam bahasa 
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latin, kredit berarti credere artinya percaya. Percaya bagi pemberi kredit adalah 

percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan 

dikembalikan sesuai perjanjian. Percaya bagi penerima kredit merupakan 

penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar 

sesuai jangka waktu. (Kasmir, 2008: 97) 

 

C. Tujuan dan fungsi kredit (Kasmir, 2008: 100-108) 

1. Tujuan kredit: 

a) Mencari keuntungan 

Memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut, terutama dalam bentuk 

bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi 

kredit yang diberikan kepada nasabah. 

b) Membantu usaha nasabah 

Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi 

maupun modal kerja. Dana tersebut dipergunakan oleh debitur untuk 

mengembangkan dan memperluas usahanya. 

c) Membantu pemerintah 

Pemberian kredit yang disalurkan oleh bank membantu pemerintah 

dalam peningkatan pembangunan di berbagai sector. 

2. Fungsi kredit  

a) Meningkatkan daya guna uang 
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Kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya, jika uang hanya 

disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Pemberian 

kredit berupa uang akan menjadi berguna untuk menghasilkan barang 

atau jasa oleh penerima kredit. 

 

b) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Pemberian kredit dapat mengedarkan uang dari satu wilayah ke wilayah 

lain, sehingga daerah yang kekurangan uang akan memperoleh tambahan 

uang dari daerah lain. 

c) Meningkatkan daya guna barang 

Dana yang diberikan oleh bank, dapat dipergunakan untuk mengolah 

barang-barang yang tidak berguna menjadi barang yang lebih berguna 

dan bermanfaat. 

d) Meningkatkan peredaran barang 

Kredit dapat meningkatkan jumlah peredarann barang dari satu wilayah 

ke wilayah lain, sehingga jumlah barang yang beredar tersebut 

meningkat. 

e) Alat stabilitas ekonomi 

Kredit yang diberikan mampu menambah jumlah barang yang diperlukan 

masyarakat. Kredit dapat pula membantu dalam mengekspor barang dari 

dalam ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa Negara. 

f) Meningkatkan kegairahan berusaha 
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Pemberian kredit mendorong debitur untuk meningkatkan usahanya, 

apalagi bagi para pengusaha dengan modal yang minim. Hal ini dapat 

memberi penyemangat tersendiri. 

 

 

 

g) Meningkatkan pemerataan pendapatan 

Pemberian kredit untuk pengembangan usaha akan mempengaruhi juga 

dengan pendapatan masyarakat sekitarnya, masyarakat dapat membuka 

usaha lain misal warung, kos-kosan atau jasa lainnya. 

h) Meningkatkan hubungan internasional 

Pinjaman internasional dapat meningkatkan hubungan antar peminjam 

dan pemberi kredit serta mendorong kerja sama dalam bidang lain. 

 

D. Unsur-unsur kredit (Kasmir, 2008: 98-100) 

Unsur-unsur kredit terdiri dari: 

1. Kepercayaan 

Keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa 

uang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa 

datang. 

2. Kesepakatan 

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



34 

 

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing 

pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. 

3. Jangka waktu  

Kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup 

masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 

 

 

 

4. Resiko 

Tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak 

tertagihnya atau macetnya pemberian kredit. Risiko ini menjadi tanggungan 

bank, baik risiko yang disengaja maupun tidak sengaja. 

5. Balas jasa 

Keuntungan atas pemberian kredit atau jasa yaitu bunga dan biaya 

administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 

 

E. Jenis-jenis kredit (Kasmir, 2008: 103-106) 

1. Dilihat dari segi kegunaan 

a) Kredit investasi 
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Kredit investasi digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau 

membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. 

b) Kredit modal kerja 

Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi 

dalam operasional perusahaan. 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

a) Kredit produktif 

Kredit yang digunakan unuk peningkatan usaha atau produksi atau 

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. 

b) Kredit konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi pribadi, sehingga tidak 

ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan. 

c) Kredit perdagangan 

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk 

membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil 

penjualan barang dagangan tersebut. 

3. Dilihat dari segi jangka waktu 

a) Kredit jangka pendek 

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling 

lama satu tahun yang biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 

b) Kredit jangka menengah 

Kredit yang memiliki jangka waktu antara satu tahun hingga dua tahun, 

biasanya digunakan untuk investasi. 
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c) Kredit jangka panjang 

Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun 

atau 5 tahun, biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang. 

4. Dilihat dari segi jaminan 

a) Kredit dengan jaminan 

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat 

berupa barang berwujud atau tak berwujud atau jaminan orang. Artinya 

kredit yang dikeluarkan akan dilindungi seninali jaminan yang diberikan 

oleh debitur. 

 

 

 

b) Kredit tanpa jaminan 

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit 

ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas 

calon debitur. 

5. Dilihat dari segi sektor usaha 

a) Kredit pertanian 

Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan maupun pertanian rakyat. 

b) Kredit peternakan 

Kredit untuk sektor peternakan, kredit ini biasanya dapat berupa kredit 

jangka pendek maupun panjang. 

c) Kredit industri 
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Kredit yang digunakan untuk membiayai industri kecil, menengah, atau 

besar.  

d) Kredit pertambangan 

Kredit untuk sektor pertambangan, biasanya kredit jangka panjang. Misal 

pertambangan minyak dan gas. 

e) Kredit pendidikan 

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana 

pendidikan atau kredit untuk para mahasiswanya. 

f) Kredit profesi 

Kredit yang diberikan untuk para profesional seperti dosen, dokter atau 

pengacara. 

 

g) Kredit perumahan 

Kredit yang digunakan untuk membiayai pembangunan atau pembelian 

rumah. 

 

F. Jaminan kredit (Kasmir, 2008: 106-108) 

Jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur yaitu :  

1. Menggunakan jaminan 

a) Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan 

jaminan seperti : 

1) Tanah 

2) Bangunan 
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3) Kendaraan bermotor 

4) Dan lainnya 

b) Jaminan benda tak berwujud, yaitu benda-benda yang merupakan surat-

surat yang dapat dijadikan jaminan seperti : 

1) Sertifikat saham 

2) Sertifikat obligasi 

3) Sertifikat tanah 

4) Sertifikat deposito 

5) Rekening tabungan yang dibekukan. 

 

 

 

c) Jaminan orang 

Jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, 

maka orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menanggung 

resikonya. 

2. Tanpa jaminan 

Kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Kredit ini 

dberikan untuk perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar bonafid 

dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. 

 

G. Prinsip-prinsip pemberian kredit (Kasmir, 2008: 108-111) 
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Kriteria penilaian yang harus dlakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah 

yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 R. 

1. Analisis 5 C yaitu: 

a) Character  

Keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan 

kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang 

nasabah. 

b) Capacity  

Nasabah dilihat dari kemampuan menjalankan bisnisnya, pada akhirnya 

akan terlihat kemampuannya mengembangkan kredit yang telah 

diberikan. 

 

 

c) Capital  

Melihat penggunaan modal debitur apakah efektif, dilihat dari laporan 

keuangannya. 

d) Collateral 

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik fisik maupun non fisik. 

Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, serta jaminan 

harus diteliti keabsahnnya sehingga jika terjadi kemacetan, jaminan 

tersebut dapat dipergunakan secepat mungkin. 

e) Condition 
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Penilaian kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi dan politik 

sekarang dan dimasa yang akan datang serta menilai prospek usaha yang 

dijalankan, sehingga kemungkinan terjadi kredit bermasalah sangat kecil. 

 

2. Analisis 7 P 

a) Personality 

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-

hari maupun masa lalunya. Mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan 

tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 

b) Party 

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan tertentu 

berdasarkan modal, loyalitas,serta karakternya. 

 

 

c) Purpose  

Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis 

kredit yang diinginkan. 

d) Prospect 

Menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau 

tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. 

e) Payment 

Ukuran bagaimana cara pembayaran nasabah dalam mengembalikan 

kredit, dari mana saja sumber dana untuk pengembalian tersebut. 
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f) Profitability  

Menganalisis kemampuan nasabah untuk mencari laba. Dianalisis dari 

periode ke periode apakah tetap sama atau meningkat, apalagi dengan 

adanya tambahan kredit yang akan diperolehnya. 

g) Protection  

Menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. 

Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan 

asuransi. 

 

H. Aspek-aspek pemberian kredit (Kasmir, 2008: 111-114) 

1. Aspek yuridis/ hukum 

Menilai aspek legalitas serta izin-izin badan usaha yang mengajukan kredit. 

 

 

2. Aspek pemasaran 

Menilai permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan 

dimasa yang akan datang bagaimana prospeknya. 

3. Aspek keuangan 

Menilai sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan 

bagaimana penggunaan dana tersebut. 

4. Aspek teknis/ operasi 

Menilai kapasitas mesin-mesin yang digunakan untuk produksi termasuk lay 

out ruangan produksi. 
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5. Aspek menejemen 

Menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki 

serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. 

6. Aspek sosial ekonomi 

Menganalisis dampak terhadap perekonomian dan masyarakat umum 

seperti: 

a) Menigkatkan ekspor barang 

b) Mengurangi pengangguran 

c) Meningkatkan pendapatan masyarakat 

d) Dan lainnya 

7. Aspek amdal 

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika 

proyek atau usaha tersebut dijalankan. 

 

I. Prosedur pemberian kredit (Kasmir, 2008: 114-119) 

Prosedur pemberian kredit secara umum oleh badan hukum sebagai berikut: 

1. Pengajuan berkas-berkas 

Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam 

suatu proposal, kemudian dilampiri berkas-berkas lainnya yang diperlukan. 

Proposal hendaknya mencakup latar belakang nasabah, maksud dan tujuan 

pengajuan kredit, besarnya kredit dan jangka waktunya, cara pengembalian 

kredit, serta jaminan kredit. 

2. Penyelidikan berkas pinjaman 
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Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah 

lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. 

3. Wawancara I 

Penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan 

calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas tersebut sesuai dan 

lengkap seperti yang disyaratkan oleh bank. Wawancara ini juga untuk 

mengetahui keinginan dan kebutuhan uang sebenarnya. 

4. On the spot 

Merupakan kegiatan pemeriksaan dilapangan dengan meninjau berbagai 

objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. 

5. Wawancara II 

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan setelah 

dilakukan on the spot. 

 

6. Keputusan kredit 

Menentukan apakah kredit yang diajukan akan diberikan, atau ditolak. Jika 

diterima maka dipersiapkan segala administrasi kreditnya. 

7. Penendatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya 

Kelanjutan dari proses putusan kredit sebelum kredit dicairkan, calon 

nasabah terlebih dahulu menandatangani akad kredit, pengikatan jaminan, 

dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. 

8. Realisasi kredit 
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Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang 

diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan pada bank yang 

bersangkutan. 

9. Penyaluran atau penarikan dana 

Pencairan atau pengambilan dana dari rekening sebagai realisasi dari 

pemberian kerdit dapat diambil secara langsung maupun bertahap. 

J. Pengertian kredit modal kerja 

Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk 

menambah modal kerja debitur, meliputi modal kerja untuk tujuan komersial, 

industri, kontraktor bangunan, dan lain-lain. 

http://silapcity.blogspot.com/2009/03/pengertian-kredit.html. 

Pengertian kredit ini menurut PPK Bisnis Ritel BRI bab 1 hal: 4 adalah Kerdit 

yang dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan yang 

berhubungan dengan pengadaan maupun proses produksi sampai dengan 

barang tersebut dijual atau sejumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar 

yang dipergunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan. 

 

II. Evaluasi sistem realisasi kredit modal kerja pada bank BRI cabang Solo-

Kartasura 

A. Fungsi yang terkait 

1. Bagian administrasi kredit 

2. Bagian account officer (AO) 
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3. Bagian supervisor administrasi kredit 

4. Teller  

5. Pimpinan  

B. Dokumen dan formulir dalam permohonan kredit 

1. Formulir permohonan kredit 

Formulir ini diisi oleh nasabah, yang berisi mengenai latar belakang usaha 

calon nasabah,  jenis dan bidang usaha, identitas usaha nasabah, daftar 

riwayat hidup singkat nasabah, maksud dan tujuan pengajuan kredit, 

besarnya kredit, jangka waktu kredit, dan jaminan kredit. 

2. Dokumen yang digunakan 

a) KTP pemohon 

b) fotocopy kartu keluarga (KK) 

c) fotocopy sertifikat dan PBB untuk jaminan tanah/ bangunan. 

 

 

C. Dokumen dan formulir yang digunakan dalam analisa kredit 

1. Formulir yang digunakan:  

a) Formulir penilaian agunan dan taksiran biaya usaha nasabah yang berisi 

mengenai laporan keuangan nasabah, data nasabah, data agunan, dan 

taksiran agunan yang diisi oleh account officer (AO) dan diotorisasi oleh 

pimpinan. 

b) Formulir memorandum analisa kredit (MAK) yang berisi data nasabah, 

data  permohonan kredit, analisis pendekatan kredit 5 C, dan 
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rekomendasi kredit yang merupakan bukti tertulis dari account officer 

(AO) bahwa telah dilaksanakan survey lapangan. 

2. Dokumen yang digunakan: 

a) Neraca bulanan nasbah 

b) Laporan L/ R nasabah 

 

D. Dokumen dan formulir dalam putusan kredit 

1. Dokumen yang digunakan:  

a) Aplikasi permohonan kredit 

b) Lampiran aplikasi permohonan kredit yaitu fotocopy KTP 

2. Formulir yang digunakan: 

Formulir laporan analisa kredit dari AO yang berisi data nasabah, usulan 

kredit, analisa usaha, rekomendasi AO, dan persetujuan kredit yang meliputi 

besarnya kredit, jangka waktu, dan bunga kredit. 

 

E. Dokumen dan formulir dalam pencairan kredit 

1. Dokumen yang digunakan: 

a) Surat perjanjian kredit yang berisi kesepakatan antara pihak nasabah 

(debitur) dan pihak bank (kreditur) serta hak dan kewajiban masing-

masing puhak. 

b) Surat kuasa menjual yang berisi pernyataan nasabah yang menguasakan 

agunan kredit kepada pihak bank. 
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c) Surat penyerahaan hak miilk dalam kepercayaan yang berisi pernyataan 

pihak bank telah menerima agunan dari nasabah. 

d) Kartu pinjaman yang merupakan catatan angsuran nasabah yang 

disimpan oleh teller. 

e) Kartu angsuran yang diserahkan kepada nasabah yang digunakan untuk 

mengangsur tiap bulannya. 

f) Slip pengambilan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran bank 

berkaitan dengan pencairan kredit. 

2. Formulir yang digunakan: 

a) Formulir perincian kredit yang telah mendapat persetujuan pimpinan. 

b) Surat tanda penerimaan barang jaminan yang berisi penyerahan agunan 

dari nasabah kepada bank.  

 

F. Catatan akuntansi yang digunakan: 

1. Mutasi kas yang digunakan oleh teller untuk mencatat kas masuk dan 

keluar. 

2. Rekapitulasi yang digunakan oleh bagian ADK untuk mencatat transaksi kas 

yang terjadi. 

3. Buku register permohonan dan realiasi pinjaman yang digunakan oleh SPV. 

ADK 

 

G. Jaringan porsedur yang membentuk sistem 

1. Prosedur permohonan kredit 
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a) Bagian administrasi kredit (ADK) menerima permohonan kredit dari 

nasabah. 

b)  ADK memberikan formulir permohonan kredit kepada nasabah, 

kemudian diisi. 

c) ADK menerima kembali formulir tersebut beserta fotocopy KTP 1 

lembar, fotocopy KK 1 lembar, fotocopy agunan 1 lembar. 

d) Setelah semua lengkap dan formulir permohonan kredit ditandatangani 

oleh nasabah, kemudian berkas-berkas tersebut dimasukkan dalam map 

pengajuan kredit oleh ADK. 

2. Prosedur analisis kredit 

a) Account officer menerima berkas pengajuan dari ADK. 

b) Account officer melakukan survey lapangan ke tempat nasabah untuk 

menilai kondisi nasabah. Penilaian menggunakan formulir memorandum 

analisa kredit dan formulir penilaian agunan. 

c) Account officer membuat laporan analisa kredit berdasarkan survey 

lapangan. 

d) Semua berkas dimasukkan kembali ke map pengajuan beserta 

memorandum analisa kredit, penilaian agunan, dan laporan analisa kredit 

untuk diperiksa oleh Spv.ADK kemudian diteruskan ke pimpinan untuk 

mendapat persetujuan kredit atau tidak. 

3. Prosedur pemberian putusan krdit 

a) Spv. ADK memberikan berkas yang telah diperiksanya ke pimpinan 

untuk diperiksa kembali oleh pimpinan. 
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b) Bagian ADK membuat surat penolakan jika ternyata pengajuan kredit 

ditolak dan dimintakan tanda tangan kepada pimpinan cabang serta 

mencatatnya datam buku register kredit ditolak. 

c) Bagian ADK memeriksa kembali kelengkapan berkas jika pengajuan 

kredit disetujui, dan membuat surat pencairan kredit dan dimintakan 

tanda tangan kepada pimpinan cabang serta mencatatnya datam buku 

register kredit disetujui. 

4. Prosedur pencairan kredit 

a) Nasabah datang dengan menyerahkan agunan. 

b) Bagian ADK menyerahkan surat perjanjian kredit, perincian kredit, surat 

penyerahan barang jaminan, surat tanda penerimaan jaminan, surat kuasa 

menjual, FEO 1 lembar. 

c) Penandatanganan surat-surat dilakuan dihadapan notaris. 

d) Surat perjanjian kredit, perincian kredit, surat penyerahan barang 

jaminan, surat tanda penerimaan jaminan, surat kuasa menjual, FEO 1 

lembar diotorisasi oleh Spv.ADK dan pimpinan lalu diserahkan kembali 

ke bagian ADK. 

e) Perincian kredit diserahkan oleh bagian ADK ke teller. 

f) Teller menyerahkan uang kepada nasabah, dan membuat kartu angsuran. 

g) Perincian kredit 1 lembar,  dan kartu angsuran diserahkan  ke bagian 

ADK oleh teller,  teller mengarsip slip pengambilan 1 lembar secara 

permanen berdasar tanggal. 
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h) Kartu angsuran dan surat tanda penerimaan barang jaminan di serahkan 

kepada nasabah oleh bagian ADK. 

i) Bagian ADK melakukan pencatatan di buku register permohonan dan 

realisasi pinjaman dari bukti yng diberikan oleh teller. 

j) Bagian ADK mengarsip berkas pinjaman yang  disetujui, dan mengentri 

ke sistem informasi debitur lalu menyimpannya. 

 

H. Perbandingan evaluasi sistem realisasi kredit modal kerja pada Bank BRI 

Cabang Solo-Kartasura dengan teori perkreditan 

Sistem realisasi kredit modal kerja pada Bank BRI Cabang Solo-Kartasura pada 

prinsipnya sudah memenuhi prinsip kehati-hatian, memenuhi standar yang 

ditetapkan pada BI, serta telah sesuai dengan teori-teori perkreditan yang ada. 

Namun masih terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang 

menyebabkan terjadinya kredit macet yang dapat mengakibatkan kerugian pada 

Bank, diantaranya: 

 

1. Pada bagian account officer 

Pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan membayar debitur, 

yang dapat mengakibatkan kredit macet. Hal ini bisa dilakukan dengan cara 

a) Penilaian agunan yang tidak sewajarnya yaitu agunan dinilai oleh 

Account Officer lebih tinggi dari nilai yang semestinya. 
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b) Pembuatan neraca keuangan oleh Account Officer untuk membantu 

nasabah dalam meloloskan kredit berdasarkan keterangan lisan dari 

nasabah. 

c) Penilaian kelayakan nasabah tidak menyangkut penilaian prospek usaha 

nasabah. 

2. Pada bagian supervisor ADK 

Bagian ini dapat memberikan perintah penghapus bukuan kredit, dimana 

bagian ini telah menerima sejumlah uang tertentu dari nasabah untuk 

melakukan hapus buku kredit. 

3. Penyebab kredit macet yang dilakukan oleh karyawan dengan adanya 

kerjasama antar bagian-bagian yang mana uang tersebut akan dipergunakan 

untuk keperluan masing-masing orang yang terlibat didalamnya. Hal ini 

dilakukan dengan cara memanipuasi data permohonan kredit dimana data 

tersebut adalah fiktif, kerjasama ini dilakukan oleh bagian administrasi 

kredit (ADK), SPv. ADK, dan Account Officer. Jika telah terjadi kredit 

macet maka akan dihapus bukukan oleh bagian-bagian tersebut. 
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Gambar bagan alir prosedur realisasi kredit 

Gambar 2.1 Bagian ADK (prosedur permohonan kredit) 
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Gambar 2.2 Bagian Account Officer (AO) prosedur analisis kredit  
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 Gambar 2.3 Bagian Spv.ADK (prosedur pemberian putusan kredit) 
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Gambar 2.4 Pemimpin cabang (prosedur pemberian putusan kredit) 
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Gambar 2.5 Pemimpin cabang (prosedur pemberian putusan kredit lanjutan) 
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Gambar 2.6 Bagian ADK (prosedur pemberian putusan kredit) 
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Keterangan :  

STK : Syarat Teknis Kredit (fotocopy Agunan, KTP, Kartu Keluarga) 

FPK : Formulir Permohonan Kredit 

LAK : Laporan Analisa Kredit  

LPA : Laporan Penilaian Agunan 

MAK : Memorandum Analisa Kredit 

 

Gambar 2.7 Bagian ADK (prosedur pemberian putusan kredit lanjutan) 
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Gambar 2.8 Prosedur  pencairan kredit 
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Gambar 2.9 Bagian ADK (prosedur pencairan kredit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keterangan : 

SHM : Surat Hak Milik 

FEO : Feduciare Egendom Overdracht 

SKM : Surat Kuasa Menjual         Ke teller oleh nasabah 

STPJ : Surat Tanda Penerimaan Jaminan 

SPBJ : Surat Penerimaan Barang Jaminan 

PK : Perincian Kredit 

SPjK : Surat Perjanjian Kredit                                                   

1 

SHM 

Membuat dan 
menyerahkan 
surat-surat 

Slip penarikan 

SHM 

FEO 

SKM 

STPJ 

SPBJ 

PK 

SPjK 

2 

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



61 

 

Gambar 2.10 Bagian ADK (prosedur pencairan kredit lanjutan) 
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Gambar 2.11 Spv. ADK, pimpinan, nasabah (prosedur pencairan kredit) 
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Gambar 2.12 Bagian ADK (prosedur pencairan kredit lanjutan 2) 
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Gambar 2.13 Bagian teller (prosedur realisasi kredit) 
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56 

BAB III 

TEMUAN 

Prosedur realisasi pemberian kredit modal kerja pada Bank BRI Cabang 

Solo-Kartasura pada dasarnya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan 

perkreditan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tujuan penelitian disini 

dimaksudkan untuk mengetahui prosedur realisasi kredit modal kerja yang telah 

dilaksanakan oleh BRI Solo-Kartasura sehingga, penulis dapat menemukan 

beberapa kelebihan serta kelemahan yang dapat digunakan untuk memperbaiki 

kinerja prosedur kredit pada BRI Solo-Kartasura. Berikut merupakan temuan 

penulis mengenai kelebihan dan kelemahan prosedur realisasi pemberian kredit 

modal kerja pada Bank BRI Cabang Solo-Kartasura. 

 

A. KEBAIKAN 

Kebaikan yang dapat ditemukan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Prosedur realisasi kredit modal kerja yang dilakukan pada Bank BRI 

Solo-Kartasura sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan, seperti: 

a)  Telah dilakukan penyelidikan terhadap berkas yang diajukan oleh 

nasabah. 

b) Wawancara dilakukan untuk memberikan keyakinan terhadap kualitas 

nasabah serta untuk mengetahui maksud dan tujuan pengajuan kredit. 
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c) On the spot atau survey lapangan terhadap calon debitur telah 

dilaksanakan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

pemberian kredit. 

 

B. KELEMAHAN 

Kelemahan yang dapat ditemukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

4. Pada bagian account officer  

Pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan membayar debitur, 

yang dapat mengakibatkan kredit macet. Hal ini bisa dilakukan dengan cara 

d) Penilaian agunan yang tidak sewajarnya yaitu agunan dinilai oleh 

Account Officer lebih tinggi dari nilai yang semestinya. 

e) Pembuatan neraca keuangan oleh Account Officer untuk membantu 

nasabah dalam meloloskan kredit berdasarkan keterangan lisan dari 

nasabah. 

f) Penilaian kelayakan nasabah tidak menyangkut penilaian prospek usaha 

nasabah. 

5. Pada bagian supervisor ADK 

Bagian ini dapat memberikan perintah penghapus bukuan kredit, dimana 

bagian ini telah menerima sejumlah uang tertentu dari nasabah untuk 

melakukan hapus buku kredit. 
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6. Penyebab kredit macet yang dilakukan oleh karyawan dengan adanya 

kerjasama antar bagian-bagian yang mana uang tersebut akan dipergunakan 

untuk keperluan masing-masing orang yang terlibat didalamnya. Hal ini 

dilakukan dengan cara memanipuasi data permohonan kredit dimana data 

tersebut adalah fiktif, kerjasama ini dilakukan oleh bagian administrasi 

kredit (ADK), SPv. ADK, dan Account Officer. Jika telah terjadi kredit 

macet maka akan dihapus bukukan oleh bagian-bagian tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



68 

 

58 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Hasil temuan pada penelitian prosedur realisasi kredit modal kerja  pada Bank 

BRI Solo-Kartasura, penulis dapat memberikan kesimpulan, antara lain: 

1. Adanya transaksi pemberian kredit yang melibatkan lebih dari satu 

fungsi. 

2. Adanya kredit macet yang disebabkan karena, sistem pengendalian intern 

yang kurang baik dalam prosedur realisasi kredit modal kerja sehingga 

masih dijumpai beberapa kelemahan yaitu: 

7. Pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan membayar 

debitur, yang dapat mengakibatkan kredit macet. Yang dilakukan 

dengan cara 

g) Penilaian agunan yang tidak sewajarnya yaitu agunan dinilai oleh 

Account Officer lebih tinggi dari nilai yang semestinya. 

h) Pembuatan neraca keuangan oleh Account Officer untuk membantu 

nasabah dalam meloloskan kredit berdasarkan keterangan lisan dari 

nasabah. 

i) Penilaian kelayakan nasabah tidak menyangkut penilaian prospek 

usaha nasabah. 
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8. Pada bagian supervisor ADK 

Bagian ini dapat memberikan perintah penghapus bukuan kredit, dimana 

bagian ini telah menerima sejumlah uang tertentu dari nasabah untuk 

melakukan hapus buku kredit. 

9. Penyebab kredit macet yang dilakukan oleh karyawan dengan adanya 

kerjasama antar bagian-bagian yang mana uang tersebut akan dipergunakan 

untuk keperluan masing-masing orang yang terlibat didalamnya. Hal ini 

dilakukan dengan cara memanipuasi data permohonan kredit dimana data 

tersebut adalah fiktif, kerjasama ini dilakukan oleh bagian administrasi 

kredit (ADK), SPv. ADK, dan Account Officer. Jika telah terjadi kredit 

macet maka akan dihapus bukukan oleh bagian-bagian tersebut. 

 

B. SARAN 

Penulis akan memberikan beberapa saran yang akan diusulkan kepada Bank 

BRI Solo-Kartasura agar dalam pelaksanaan pemberian kredit dari proses 

pengajuan sampai proses realisasinya dapat menjadi lebih baik. Berikut 

merupakan beberapa saran yang diusulkan oleh penulis: 

1. Untuk megcegah pemberian kredit yang melebihi batas kemampuan 

membayar nasabah dapat dilakukan dengan cara: 

a) Lebih selektif dalam memilih calon debitur, jika calon debitur tidak 

mempunyai laporan keuangan sebaiknya disuruh membuat,sebagai 

syarat kelengkapan pengajuan kredit, bukan dari account officer yang 
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membuatkan laporan keuangan karena disini akan benyak terjadi 

manipulasi data untuk meloloskan kredit agar dapat cair. 

b) Account officer harus melakukan analisis dan prediksi terhadap 

prospek usaha nasabah juga, hal ini dimaksudkan untuk mengetaui 

apakah nasabah dapat memenuhi kewajiban tiap bulannya dari laba 

usaha yang akan dikembangkan dengan perolehan dana kredit dari 

bank. 

c) Penilaian agunan ke tempat nasabah hendaknya tidak dilakukan oleh 

Account Officer saja.  

2. Pencegahan pemalsuan permohonan kredit yang dilakukan dengan kerja 

sama antar karyawan dapat dilakukan dengan: 

a) Pembinaan dan pengawasan kredit  meliputi semua aspek perkreditan 

serta semua obyek pengawasan. 

b) Prinsip pengawasan ganda harus diterapkan pada setiap tahap proses 

pemberian kredit, terutama yang mengandung kerawanan terhadap 

penyalahgunaan dan atau yang dapat menimbulkan kerugian keuangan 

BRI. 

c) Pemberian penghargaan kepada karyawan yang berprestasi untuk 

mencegah kecurangan. 
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