
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. GAMBARAN UMUM PD. BPR BANK PASAR SUKOHARJO 

1. Sejarah Berdirinya 

Perusahaan Daerah (PD) BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo 

berkedudukan di Jl. Wandyopranoto No. 1 Kecamatan Sukoharjo, 

Kabupaten Sukoharjo. PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo 

didirikan dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Sukoharjo tanggal 28 Mei 1956 (Tambahan Seri CN 75) dengan 

nama “Perusahaan Daerah Bank Pasar”. Peraturan daerah tentang 

Perusahaan Daerah Bank Pasar tersebut mengalami beberapa kali 

perubahan dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 23 tahun 2007 tanggal 15 Desember 2007 tentang 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten 

Sukoharjo. 

PD BPR BANK PASAR Kabupaten Sukoharjo di dalam 

menjalankan usahanya dengan ijin menteri keuangan Nomor: S.KET-

457/MK: 11/1948 dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Memberantas lintah darat (pelepas uang) yang beroperasi di Daerah 

Kabupaten Sukoharjo, terutama di pasar-pasar. 
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2. Memberikan bantuan kredit kepada pengusaha ekonomi lemah 

(para bakul) dengan pelayanan yan murah dan cepat menurut 

ketentuan persyaratan administratif. 

3. Merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. 

 

2. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo terdiri dari 

Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan 42 karyawan. Susunan pengurus PD. 

BPR Bank Pasar Sukoharjo dapat digambarkan dalam bentuk bagan 

organisasi sebagai berikut: 
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Gambar 1.1  

Struktur Organisasi PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo 
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3. Deskripsi Jabatan 

a. Direktur Utama 

1) Memimpin jalannya Perusahaan sesuai dengan peraturan 

perundangan dan ketentuan yang berlaku. 

2) Menentukan / memutuskan kebijaksanaan Perusahaan dengan 

memperhatikan prinsip musyawarah untuk mufakat. 

3) Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan. 

4) Meminta persetujuan Bupati Kepala Daerah melalui Dewan 

Pengawas untuk: 

a) Mengadakan perjanjian hutang-piutang dengan pihak ketiga. 

b) Mengikat perusahaan sebagai penanggung. 

c) Memperoleh / memindah tangankan barang-barang milik 

perusahaan untuk menanggung hutang. 

5) Mengangkat dan memberhentikan pegawai menurut peraturan 

perundangan yang berlaku. 

b. Direktur 

1) Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

2) Memimpin bagian-bagian dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

3) Menyusun rencana pengembangan kegiatan operasional dan 

administrasi. 

4) Memutus besarnya pinjaman nasabah sampai dengan Rp 2.000.000,- 

(dua juta rupiah) dan mengesahkan dokumen kredit yang putusannya 

dilaksanakan oleh selain Direktur Utama. 
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5) Mengesahkan seluruh kebutuhan dana untuk mengeluarkan kredit 

dan simpanan wajib di daerah. 

c. Kepala Satuan Pengawas Intern 

1) Melaksanakan dan melakukan tugas koordinasi, pengawasan, 

pengarahan, dan penilaian terhadap kegiatan serta pelaksanaan 

tugas staf bawahan. 

2) Membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas Sistem 

Pengendalian Intern (SPI) dan pelaksanaannya serta memberikan 

saran-saran / pertimbangan perbaikannya. 

3) Bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan tugas 

pemeriksaan yang independen untuk mengevaluasi seluruh 

kegiatan usaha perusahaan mengenai lingkup pemeriksaan, 

persyaratan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, baik secara 

spesial audit maupun general audit dan monitoring tindak lanjut 

hasil pemeriksaan. 

4) Membuat program pemeriksaan. 

5) Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). 

6) Membuat laporan hasil pemeriksaan dan disampaikan kepada 

Direksi sebagai informasi manajemen untuk diambil langkah-

langkah/tindakan pembenahan. 
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d. Kepala Bagian Umum 

1) Melaksanakan dan melakukan tugas koordinasi, pengawasan, 

pengarahan dan penilaian terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas 

staf di bawahnya. 

2) Melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai, mutasi, evaluasi/ 

penilaian kerja, pembinaan, pendidikan, kenaikan gaji berkala, 

kenaikan pangkat, promosi jabatan, kesejahteraan, hukuman 

jabatan dan pemberhentian pegawai. 

3) Membuat rincian tugas Staf Bagian Umum bersama-sama dengan 

Kasubbagnya masing-masing. 

4) Merencanakan dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan serta 

penghaspusan inventaris/ peralatan kantor, dengan memenuhi 

seluruh prosedur dan keutuhannya. 

e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

1) Melakukan koordinasi, pengawasan, pengarahan, dan penilaian 

pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Tata Usaha. 

2) Mengurus absensi, surat ijin cuti, DP3, pengajuan tunjangan 

keluarga, berita acara serah terima, laporan kepegawaian dan lain-

lain yang diperlukan. 

3) Menyelesaikan surat keputusan tentang penerimaan pegawai, 

pengangkatan pegawai, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, 

tunjangan keluarga, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, 
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hukuman jabatan, pemberhentian pegawai dan pengaturan pegawai 

lainnya.  

4) Melaksanakan urusan surat menyurat, tata naskah ketik mengetik, 

dan tata arsip naskah dinas. 

f. Kepala Sub Bagian Data Elektronik 

1) Mengatur / merencanakan program-program komputer pegawai. 

2) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengarahan terhadap 

seluruh personal yang menggunakan fasilitas komputer. 

g. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 

1) Melakukan koordinasi, pengawasan, pengarahan, dan penilaian 

pelaksanaan tugas Staf Sub Bagian Rumah Tangga. 

2) Menyusun / mebuat rincian-rincian tugas Staf Sub Bagian Rumah 

Tangga. 

3) Melaksanakan urusan keamanan dan pemeliharaan gedung, kios, 

halaman taman dan seluruh lingkungan kantor. 

4) Melaksanakan urusan pengadaan, penjualan, dan penghapusan 

inventaris perusahaan. 

h. Kepala Bagian Dana 

1) Melakukan koordinasi, pengawasan, pengarahan, dan penilaian 

pelaksanaan tugas Sub Bagian dan Staf di bawahnya. 

2) Mengusahakan pengembangan dana PD. BPR Kabupaten 

Sukoharjo antara lain titipan dana masyarakat, pinjaman antar 
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bank, pinjaman lainnya, modal statuler, cadangan-cadangan dan 

lain-lain. 

3) Memeriksa seluruh administrasi titipan dana masyarakat baik 

penitipan, pencairan, maupun pembayaran bunganya. 

4) Mengesahkan bukti pembayaran bunga deposito serta bukti 

penanaman dan pencairan tabungan sebesar Rp 1.000.000, 00 ke 

bawah. 

5) Melakukan koordinasi setiap hari dengan Bagian Pembukuan untuk 

rekonsiliasi data neraca dan lainnya. 

i. Kepala Bagian Kredit 

1) Melakukan penyaluran dana berbentuk dana kepada nasabah dan 

pelaksanaan usaha penarikan kembali beserta bunga dan lainnya 

sesuai dengan ketentuan. 

2) Melakukan penelitian syarat-syarat kredit serta mengadakan 

analisis kredit. 

3) Memberikan keputusan kredit sebesar Rp 1.000.000, 00 ke bawah 

dengan memperhatikan pertimbangan staf. 

4) Melakukan administrasi kredit, mempersiapkan dan meneliti 

perjanjian kredit. 

5) Membuat laporan jatuh tempo nasabah setiap bulan, kesulitan / 

hambatan yang dihadapi, dan lain-lain yang diperlukan untuk 

kepentingan manajemen. 
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j. Kepala Sub Bagian Kredit Umum 

1) Melakukan penelitian syarat-syarat serta mengadakan analisa kredit 

umum. 

2) Bertanggung jawab atas penyelesaian seluruh administrasi Kredit 

Umum. 

3) Melakukan usaha pembinaan nasabah dan penarikan kembali kredit 

umum beserta bunga dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

4) Bersama-sama dengan Kepala Bagian Kredit dan Kepala Bagian 

Pembinaan Nasabah, melaksanakan upaya penyelesaian kredit 

bermasalah bekerjasama / lewat Pengadilan Negri dan atau 

BUPLN. 

k. Kepala Sub Bagian Kredit Investasi 

1) Melakukan penelitian syarat-syarat serta mengadakan analisa kredit 

investasi. 

2) Bertanggung jawab atas penyelesaian seluruh administrasi Kredit 

Investasi. 

3) Melakukan usaha pembinaan nasabah dan penarikan kembali 

Kredit Investasi beserta bunga dan lainnya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

4) Bersama-sama dengan Kepala Bagian Kredit dan Kepala Bagian 

Pembinaan Nasabah, melaksanakan upaya penyelesaian Kredit 

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



Ivestasi bermasalah bekerjasama / lewat Pengadilan Negri dan atau 

BUPLN. 

l. Kepala Sub Bagian Kredit Konsumtif 

1) Melakukan penelitian syarat-syarat serta mengadakan analisa 

Kredit Konsumtif. 

2) Bertanggung jawab atas penyelesaian seluruh administrasi Kredit 

Konsumtif. 

3) Melakukan usaha pembinaan nasabah dan penarikan kembali 

Kredit Konsumtif beserta bunga dan lainnya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

4) Bersama-sama dengan Kepala Bagian Kredit dan Kepala Bagian 

Pembinaan Nasabah, melaksanakan upaya penyelesaian Kredit 

Konsumtif bermasalah bekerjasama / lewat Pengadilan Negri dan 

atau BUPLN. 

m. Kepala Sub Bagian Kredit Program 

1) Melakukan penelitian syarat-syarat serta mengadakan analisa 

Kredit Program. 

2) Bertanggung jawab atas penyelesaian seluruh administrasi Kredit 

Program. 

3) Melakukan usaha pembinaan nasabah dan penarikan kembali 

Kredit Program beserta bunga dan lainnya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 
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4) Bersama-sama dengan Kepala Bagian Kredit dan Kepala Bagian 

Pembinaan Nasabah, melaksanakan upaya penyelesaian Kredit 

Program bermasalah bekerjasama / lewat Pengadilan Negri dan 

atau BUPLN. 

n. Kepala Bagian Kas 

1) Melakukan penelitian kebenaran laporan kas harian. 

2) Bertanggung jawab atas perhitungan dan pembayaran gaji / HR 

bagi perangkat PD. BPR Bank Pasar setiap bulan menurut 

ketentuan yang berlaku. 

3) Bertanggung jawab atas perhitungan penerimaan hak-hak pegawai 

(bonus, intensif, dan lain-lain) menurut ketentuan yang berlaku. 

4) Melakukan koordinasi dengan bagian Pembukuan untuk 

rekonsiliasi data neraca lainnya. 

o. Kepala Sub Bagian Kas / Kasir 

1) Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang fisik kas kecil 

setiap bulan. 

2) Menandatangani berkas / kwitansi / bukti keluar masuknya uang 

fisik. 

3) Membayar Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK). 

4) Bertanggung jawab atas pengelolaan kas POKER. 
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p. Kepala Sub Bagian Administrasi Kas 

1) Bertanggung jawab atas input data ke dalam komputer dan 

penelitian ulang seluruh bukti-bukti keuangan dan 

mengkoordinasikan kepada Bagian Pembukuan. 

2) Memantau penerimaan dan pengeluaran kas fisik. 

3) Melapor kepada Kepala Bagian tentang keadaan cash ratio setiap 

saat. 

4) Seijin Kepala Bagian menandatangani berkas / kwitansi / bukti 

penerimaan / pengeluaran uang fisik. 

q. Kepala Bagian Pembukuan 

1) Meneliti bukti-bukti administrasi keuangan, melakukan validasi, 

merekonsiliasi dengan bagian / pihak lain yang terkait, 

menyelesaikan jurnal, buku besar, neraca dan Laba / Rugi. 

2) Merekonsiliasi atau mencocokkan data-data neraca dengan bagian 

lain yang terkait. 

3) Menghitung perhitungan Tingkat Kesehatan Bank setiap bulan. 

4) Menghimpun data-data dari masing-masing bagian dan 

mengkoordinasikannya untuk keperluan penyusunan Rencana 

Kerja, laporan-laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, dan 

lain-lain. 
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r. Kepala Sub Bagian Anggaran dan Laporan 

1) Mengolah, menyusun dan menyelesaikan pembuatan Rencana 

Kerja Tahunan dan perubahannya, sampai dengan proses 

pengesahan dan penyampaiannya kepada masing-masing yang 

berkepentingan dibawah koordinasi Kepala Bagian Pembukuan. 

2) Menyusun / membuat Laporan Bulanan, Laporan Publikasi, 

Laporan Tahunan dan laporan-laporan lainnya, dan memproses 

sampai dengan penyampaiannya. 

3) Membuat evaluasi bulanan atas Rencana Kerja yang telah 

ditetapkan. 

s. Kepala Sub Bagian Pembukuan 

1) Menyelesaikan buku besar dan sub-sub buku besar. 

2) Bertanggung jawab atas tertibnya tata arsip bukti-bukti administrasi 

keuangan. 

t. Kepala Bagian Pembinaan Nasabah 

1) Melaksanakan pembinaan nasabah seluruh sektor kredit, termasuk 

kredit bermasalah dan yang dihapuskan. 

2) Melaksanakan usaha agar kolektibitas kredit yang diberikan dapat 

menunjukkan kualitas yang baik. 

3) Melaksanakan usaha penagihan kepada nasabah. 

4) Membuat daftar nasabah yang perlu diselesaikan oleh Tim 

Penanganan tunggakan bekerja sama dengan Bagian Kredit. 
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5) Membuat dan mengajukan daftar nasabah untuk dihapuskan 

bersama-sama dengan Bagian Kredit. 

 

u. Unit Pelayanan 

1) Melakukan penyaluran dana berbentuk kredit kepada nasabah 

melaksanakan usaha penarikan kembali beserta bunga dan lainnya 

sesuai ketentuan. 

2) Melakukan penelitian syarat-syarat serta mengadakan analisa 

kredit. 

3) Melaksanakan koordinasi dengan Bagian Pembinaan Nasabah 

dalam upaya menyelesaikan kredit bermasalah. 

4) Bertanggung jawab atas pemeliharaan seluruh inventaris / barang-

barang milik perusahaan di wilayahnya. 

 

4. Visi 

Terwujudnya bank yang sehat, terpercaya dan harapan masyarakat. 

 

5. Misi 

a. Meningkatkan mutu pelayanan yang optimal; 

b. Memberikan hasil yang terbaik; 

c. Memberikan citra perbankan yang baik; 

d. Memperluas jangkauan pelayaanan. 
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6. Bidang Usaha 

Untuk mencapai maksud dan tujuan, PD BPR BANK PASAR 

Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan tugas dan usahanya antara lain 

sebagai berikut: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan 

deposito berjangka. 

b. Memberikan fasilitas dan melakukan pembinaan, khususnya terhadap 

pengusaha ekonomi lemah. 

c. Melakukan kerja sama antar BPR, lembaga perbankan atau keuangan 

lainnya. 

d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 

B. LATAR BELAKANG MASALAH 

Di masa sekarang ini peranan perbankan menjadi semakin penting, 

terutama dalam kaitannya untuk menunjang kelancaran roda perekonomian 

Indonesia. Meskipun kehidupan perekonomian di Indonesia sekarang ini 

belum sepenuhnya stabil tetapi pemerintah berusaha untuk meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya termasuk pengusaha kecil. 

Pada umumnya modal dari para pengusaha kecil dan menengah 

masih kurang mampu untuk digunakan dalam menjalankaan kegiatan 

usahanya. Untuk itu pemerintah melakukan upaya atau kebijakan dengan cara 

mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hampir di seluruh Indonesia. 
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Salah satu tujuan didirikannya BPR adalah untuk membantu 

masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dalam 

memperoleh kredit atau pinjaman guna menjalankan kegiatan usahanya. 

Dengan adanya BPR diharapkan dapat berperan untuk membantu mengatasi 

masalah-masalah ekonomi yang ada, terutama masalah keterbatasan modal 

pada pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. 

Dalam hal perkreditan, BPR tidak terlepas dari risiko kemacetan atau 

kegagalan kredit. Kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu 

faktor ekstern dan faktor intern. Kegagalan kredit yang disebabkan oleh 

faktor ekstern yaitu kegagalan kredit yang disebabkan oleh keadaan debitur 

yang tidak memungkinkan untuk membayar pinjaman atau kredit yang 

diberikan. Sedangkan kegagalan kredit yang disebabkan oleh faktor intern 

adalah kegagalan yang disebabkan oleh pihak bank itu sendiri, misalnya 

lemahnya sistem pengendalian intern.  

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan 

pemberian kredit, maka PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo sebagai pemberi 

kredit harus benar-benar cermat dan teliti dalam memberikan kredit kepada 

calon nasabahnya. Untuk itu diperlukan adanya sistem pemberian kredit yang 

memadai agar dapat menekan angka kegagalan dari risiko yang ditimbulkan. 

Pada pelaksanaannya PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo sudah mempunyai 

sistem akuntansi yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

transaksi pemberian kredit. Sistem ini dijalankan oleh beberapa bagian, antara 

lain Bagian Kredit, Direksi, Bagian Kasir, dan Bagian Kasir Administrasi. 
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Selain fungsi-fungsi tersebut, PD. BPR Bank Pasar juga memiliki dokumen-

dokumen yang akan digunakan dalam prosedur pemberian kredit, antara lain 

Surat Aplikasi Kredit (SAK), Surat Perjanjian Kredit (SPK), lampiran, 

Laporan Pemeriksaan dan Analisis Kredit (LPAK), dan lain-lain. 

Kegiatan utama dari PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo adalah dalam 

bidang perkreditan. Kredit merupakan sektor yang memiliki resiko yang 

sangat besar, yaitu kredit bermasalah/ macet, sehingga diperlukan suatu 

sistem yang memadai untuk mengelola pemberian kredit tersebut. Mengingat 

pentingnya sistem pemberian kredit tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “EVALUASI SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA 

PD. BPR BANK PASAR SUKOHARJO”. 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis membatasi masalah hanya 

pada sistem pemberian kredit pada PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan 

pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian secara tepat. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana gambaran/ deskripsi prosedur pemberian kredit pada PD. BPR 

Bank Pasar Sukoharjo? 

b. Apakah kelebihan dan kelemahan sistem pemberian kredit pada PD. BPR 

Bank Pasar Sukoharjo? 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui deskripsi prosedur pemberian kredit pada PD. BPR 

Bank Pasar Sukoharjo. 

b. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan sistem pemberian kredit 

pada PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

a. Bagi penulis 

Memberikan kesempatan kepada penulis untuk menambah, menerapkan 

dan membandingkan ilmu yang telah diperoleh selama belajar secara 

akademik ke dalam praktek yang sesungguhnya. 

 

b. Bagi perusahaan 

Dapat memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

pemberian kredit yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam 

mengambil langkah yang tepat guna meningkatkan kebijaksanaan dalam 

sistem pemberian kredit. 

c. Bagi pembaca 

Dapat digunakan oleh pembaca sebagai sumber informasi tentang 

mekanisme pemberian kredit, serta referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Sistem dan Prosedur 

Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2003:2) 

mengartikan sistem sebagai rangkaian dari dua atau lebih komponen-

komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai 

suatu tujuan. Sistem hampir selalu terdiri dari beberapa subsistem kecil, 

yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk 

mendukung bagi sistem yang lebih besar, tempat mereka berada. 

Sistem juga dapat didefinisikan sebagai jaringan prosedur yang 

dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok 

perusahaan (Mulyadi, 2001:5). 

Menurut Haryono Yusuf (2003:4), definisi akuntansi dapat 

dirumuskan dari dua sudut pandang. Ditinjau dari sudut pemakaiannya, 

akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang 

diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi 

kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Apabila ditinjau dari sudut 

kegiatannya, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan organisasi. 

Sedangkan pengertian prosedur adalah suatu urutan kegiatan 

klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau 
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lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 

perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2001:5). 

2. Pengertian Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan 

yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001:3). 

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

5) unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah sebagai berikut: 

a. Formulir 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 

terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, 

karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi 

direkam (didokumentasikan) di atas secarik kertas. Formulir sering 

pula disebut dengan istilah media, karena formulir merupakan media 

untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam 

catatan. 

b. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan 

data lainnya. Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya 

diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan 

informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam 
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jurnal ini terdapat pula kegiatan peringkasan data, yang hasil 

peringkasannya (berupa jumlah rupiah transaksi tertentu) kemudian 

di-posting ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar. 

c. Buku besar 

Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang 

digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat 

sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini 

disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan 

dalam laporan keuangan. 

d. Buku pembantu 

Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang 

merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu 

dalam buku besar. 

3. Sistem Pemberian Kredit 

a. Pengertian Sistem Pemberian Kredit 

Dari  pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa sistem pemberian kredit adalah rangkaian dari cara atau prosedur 

dalam pemberian kredit yang mencakup tahapan permohonan kredit 

sampai dengan pencairan kredit yang membentuk suatu sistem yang 

berurutan dan berkaitan erat dalam pelaksanaan pemberian kredit. 

 

b. Hal-hal yang Diperlukan dalam Mengevaluasi Sistem Pemberian 

Kredit. 
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1) Fungsi yang terkait 

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi fungsi yang 

terkait dalam sistem pemberian kredit perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

a) Pemisahan fungsi organisasi yang memadai. 

b) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 

c) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap 

bagian organisasi. 

2) Dokumen yang digunakan 

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi dokumen yang 

digunakan dalam sistem pemberian kredit perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

a) Penggunaan dokumen bernomor urut tercetak, yang 

pemakaiannya harus dapat dipertanggung jawabkan oleh bagian 

yang berwenang. 

b) Dokumen yang digunakan tersebut harus sudah cukup memadai 

dan cukup merekam data kegiatan sistem pemberian kredit. 

c) Dokumen yang digunakan dibuat rangkap agar tidak terjadi 

penyalahgunaan. 

 

 

3) Catatan akuntansi yang digunakan 
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Hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi catatan akuntansi 

yang digunakan dalam sistem pemberian kredit perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

a) Catatan akuntansi harus berdasarkan dokumen sumber dan 

dokumen pendukung. 

b) Catatan akuntansi harus mencatat semua transaksi yang benar-

benar terjadi. 

c) Catatan akuntansi harus mencatat semua transaksi dalam 

periode akuntansi yang sebenarnya. 

4) Jaringan prosedur yang membentuk sistem 

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi jaringan prosedur 

yang membentuk sistem dalam sistem pemberian kredit perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

a) Harus ada kesesuaian antara prosedur yang telah dirinci dengan 

bagan alir yang digambarkan. 

b) Pelaksanaan sistem pemberian kredit harus sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan. 

5) Bagan alir yang digunakan 

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi bagan alir yang 

digunakan dalam sistem pemberian kredit perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

a) Kesesuaian yang mengkomunikasikan hasil analisis sistem dan 

rancangan sistem kepada pemakai informasi. 
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b) Bagan alir telah mencerminkan aliran data dan dokumen dalam 

sistem digunakan simbol-simbol standar. 

c) Antara prosedur sistem yang telah dirinci dengan yang 

digambarkan saling berkeseuaian. 

4. Sistem Pemberian Kredit Bank Indonesia 

Penulis menjelaskan Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit dari 

Bank Indonesia yang diberikan kepada pihak BPR. Berikut adalah Sistem 

dan Prosedur Pemberian Kredit menurut Bank Indonesia: 

a. Fungsi yang terkait 

1) Direktur 

Melakukan evaluasi dan otorisasi atas dokumen yang digunakan 

dalam pemberian kredit. 

2) Bagian Kredit 

Melakukan evaluasi dan otorisasi atas dokumen yang digunakan 

dalam pemberian kredit. 

3) Seksi Kredit Bulanan 

Meneliti kebenaran berkas-berkas permohonan kredit. 

4) Kasir 

Melakukan pencatatan atas transaksi pencairan kredit di dalam 

buku kasir. 

5) Seksi Pembukuan Komputer 

Bertanggung jawab atas pembukuan seluruh transaksi yang 

berhubungan dengan pemberian kredit. 
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b. Dokumen yang Digunakan 

1) Surat Aplikasi Kredit (SAK) 

Surat ini berisi data mengenai calon debitur yang akan 

mengajukan kredit. 

2) Kartu Kredit 

Kartu yang berisi data kredit. 

3) Surat Kuasa Pemilik Jaminan 

Surat ini berisi pernyataan pemegang hak atas jaminan yang 

diserahkan apabila jaminan atas nama orang lain. 

4) Surat Perjanjian Kredit 

Surat ini berisi ketentuan yang mengikat nasabah untuk melunasi 

kewajibannya pada jangka waktu yang telah ditentukan dan 

disepakati oleh kedua belah pihak. 

5) Buku Register Pinjaman 

Buku ini berisi biodata peminjam dan juga pokok-pokok dalam 

pemberian kredit. 

6) Slip pencairan Kredit 

Dokumen ini digunakan sebagai bukti pengeluaran kas atas 

pencairan fasilitas kredit. 

7) Laporan Pemeriksaan dan Analisis Kredit 

Laporan yang berisi tentang hasil survey ke lapangan dan dari 

analisis kredit yang dilakukan oleh Kabag. Kredit. 
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c. Catatan Akuntansi yang Digunakan 

1) Jurnal Pengeluaran Kas 

Catatan yang digunakan untuk mencatat transaksi semua 

pengeluaran kas. 

2) Buku Mutasi Harian 

Buku yang digunakan untuk mencatat perubahan kas atas realisasi 

kredit. 

3) Buku Besar 

Digunakan untuk merekap semua bukti pengeluaran kas. 

d. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

1) Seksi Kredit Bulanan 

a) Menerima Surat Aplikasi Kredit dari peminjam yang telah 

ditandatangani dan yang dilampiri dokumen berikut: 

1. Surat keterangan dari kelurahan 

2. Fotocopy KTP 

3. Surat Jaminan 

b) Meneliti kebenaran berkas-berkas kredit. 

c) Menyerahkan berkas kredit tersebut ke Kabag. Kredit. 

d) Menerima kembali berkas kredit yang telah diputuskan oleh 

Direktur. 

e) Mencatat data kredit di dalam Kartu Kredit. 

f) Menyiapkan Surat Perintah Pencairan Kredit (SPPK) rangkap dua 

dan slip pencairan kredit rangkap dua. 
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g) Menyerahkan dokumen berikut ke kasir : 

1. SPPK rangkap dua. 

2. Slip pencairan kredit (tanda terima) rangkap dua. 

h) Mengarsip dokumen berikut ini : 

1. Laporan pemeriksaan dan analisis kredit. 

2. Surat aplikasi kredit. 

3. Surat keterangan dari kelurahan. 

4. Fotocopy KTP. 

5. Surat jaminan. 

6. Surat kuasa pemilikan jaminan. 

7. Surat perjanjian kredit. 

8. Kartu kredit. 

2) Kabag kredit 

a) Menerima dokumen berikut dari seksi kredit bulanan : 

1. Surat aplikasi kredit. 

2. Surat keterangan dari kelurahan. 

3. Fotocopy KTP. 

4. Surat jaminan dan surat  kuasa jaminan apabila jaminan milik 

orang lain. 

b) Memverifikasi dokumen yang diterima. 

c) Melakukan analisis kredit sementara. 

d) Melakukan pemeriksaan lapangan. 
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e) Membuat laporan pemeriksaan dan analisis kredit dan 

menyerahkan kepada direktur, yang didukung dengan dokumen 

berikut : 

1. Surat aplikasi kredit. 

2. Surat keterangan dari kelurahan. 

3. Fotocopy KTP. 

4. Surat jaminan. 

3) Direktur pimpinan cabang 

a) Menerima dokumen berikut ini dari kabag kredit : 

1. Laporan pemeriksaan dan analisis kredit. 

2. Surat aplikasi kredit. 

3. Surat keterangan dari kelurahan. 

4. Fotocopy KTP. 

5. Surat jaminan. 

6. Surat kuasa pemilikan jaminan. 

b) Memverifikasi kebenaran data yang terdapat di dalam berkas 

kredit tersebut.  

c) Melakukan analisis kredit sementara. 

d) Melakukan pemeriksaan ke lapangan. 

e) Memberikan persetujuan kredit dengan menandatangani surat 

aplikasi kredit dan menuliskan kata “ACC” pada surat aplikasi 

kredit. 

f) Menyerahkan berkas kredit untuk diteruskan seksi kredit bulanan. 
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4) Kasir 

a) Menerima dokumen berikut ini dari seksi kredit bulanan: 

1. SPPK rangkap dua. 

2. Slip pencairan kredit rangkap dua. 

b) Menyerahkan uang  sejumlah yang terdapat di dalam SPPK, 

bersama dengan SPPK lembar pertama dan slip pencairan kredit 

lembar pertama. 

c) Melakukan pencatatan terhdap transaksi pencairan kredit di dalam 

buku kasir. 

d) Menyerahkan SPPK lembar kedua dan slip pencairan kredit 

lembar kedua ke seksi pembukuan. 

5) Seksi pembukuan 

a) Menerima SPPK lembar 2, slip pencairan kredit lembar 2 dari 

kasir. 

b) Memeriksa dokumen slip pencairan kredit. 

c) Mencatat transaksi pencairan kredit di jurnal pengeluaran kas. 

d) Memposting ke buku besar. 

e) Mengarsip slip pencairan kredit. 
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Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit Menurut BANK INDONESIA (Lanjutan) 
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Keterangan: 

Dok. Syarat : Dokumen Syarat 

SAK  : Surat Aplikasi Kredit 

SPK  : Surat Perjanjian Kredit 

SKPJ  : Surat Kuasa Pemilik Jaminan 

LPAK  : Laporan Pemeriksaan dan Analisis Kredit 

SPcK  : Slip Pencairan Kredit 

SPPK  : Surat Perintah Pencairan Kredit  

5. Pengertian Kredit 

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credere yang berarti 

kepercayaan atau dalam bahasa latin yaitu creditum yang berarti 

kepercayaan akan kebenaran. 

Pengertian kredit yang lain dapat dijelaskan sebagai berikut ini: 

a. Menurut Kohler yang dikutip Mulyono (1987:10) 

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian 

atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji 

pembayarannya akan ditangguhkan pada suatu jangka waktu 

tertentu. 

b. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah 
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jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau 

pembagian hasil keuntungan. 

6. Prinsip-Prinsip Kredit 

Menurut Mulyono (1993:11), prinsip-prinsip perkreditan yang 

sering disebut dengan 5C atau 6C adalah sebagai berikut: 

a. Character 

Adalah keyakinan dari pihak bank bahwa si peminjam mempunyai 

moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif 

dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan 

pribadi sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat ataupun 

dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

b. Capacity 

Adalah suatu penilaian pada calon debitur mengenai kemampuan 

melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang akan 

dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. 

c. Capital 

Adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon 

debitur. 

d. Collateral 

Adalah barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam 

atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. 

e. Condition of Economy 
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Adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan 

lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada saat 

maupun untuk kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan 

dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang 

memperoleh kredit. 

f. Constraint 

Adalah batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak 

memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat. 

7. Fungsi Kredit 

a. Meningkatkan daya guna barang 

b. Meningkatkan daya guna uang 

c. Meningkatkan peredaran lalu lintas uang 

d. Meningkatkan gairah usaha masyarakat 

e. Menstabilkan ekonomi 

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional 

g. Meningkatkan hubungan internasional. 

 

8. Jenis Kredit 

a. Ditinjau dari tujuannya: 

1) Kredit konsumtif 

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar 

jalannya proses konsumsi. 

 

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



2) Kredit produktif 

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar 

jalannya proses produksi. 

3) Kredit perdagangan 

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-

barang untuk dijual kembali. 

b. Ditinjau dari jangka waktunya 

1) Kredit jangka pendek 

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan 

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 

Kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan jangka 

waktu lebih dari tiga tahun. 

c. Ditinjau dari jaminannya 

1) Kredit tanpa jaminan (unsecured loan) 

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tanpa 

menggunakan jaminan. 

2) Kredit dengan agunan (secured loan) 

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan 

menggunakan agunan/jaminan. 
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d. Ditinjau dari penggunaannya 

1) Kredit eksploitasi 

Yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank 

kepada perusahaan untuk membiayai 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. 

e. Penggolongan kredit menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 

31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, dibebankan menjadi 

seperti berikut ini: 

1) Kredit lancar 

2) Kredit dalam perhatian khusus 

3) Kredit kurang lancar 

4) Kredit yang digunakan 

5) Kredit macet 
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B. SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA PD. BPR BANK PASAR 

SUKOHARJO 

1. Fungsi yang terkait 

a. Dewan Pengawas 

Mengawasi apakah pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai 

dengan sistem dan prosedur pemberian kredit. 

b. Direksi 

Melakukan evaluasi dan otorisasi dokumen yang digunakan dalam 

pemberian kredit. 

c. Bagian Kredit 

Melakukan evaluasi dan otorisasi atas dokumen-dokumen yang 

digunakan dalam pemberian kredit. 

d. Bagian Kas 

Melakukan pengeluaran kas atas permohonan kredit dari debitur 

yang telah disetujui oleh Kabag. Kredit dan debitur. 

e. Bagian Kas Administrasi 

Menginput data yang berhubungan dengan pemberian kredit 

tersebut. 

2. Dokumen yang digunakan 

a. Surat Aplikasi Kredit (rangkap 1) 

Surat Aplikasi Kredit adalah surat yang berisi data mengenai 

calon debitur yang akan mengajukan kredit. Surat Aplikasi Kredit 

berfungsi untuk mencatat data calon debitur yang mengajukan kredit. 
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b. Surat Perjanjian Kredit (rangkap 1) 

Surat Perjanjian Kredit adalah surat yang berisi ketentuan yang 

mengikat debitur untuk melunasi kewajibannya pada jangka waktu yang 

telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dokumen ini 

berfungsi sebagai bukti adanya perjanjian kredit antara pihak debitur 

dengan pihak bank. 

c. Dokumen syarat (rangkap1) 

Dokumen syarat adalah dokumen/ lampiran yang harus disertakan 

oleh pemohon kredit dalam memenuhi persyaratan permohonan kredit. 

Dokumen ini berfungsi sebagai bukti penguat perjanjian kredit. 

d. Laporan Pemeriksaan dan Analisis Kredit (rangkap 1) 

Laporan Pemeriksaan dan Analisis Kredit adalah laporan yang 

berisi tentang hasil pengecekan dan survey ke lapangan yang berkaitan 

dengan data dari calon debitur. Dokumen ini berfungsi sebagai catatan 

atas analisis data dari lapangan mengenai data calon debitur. 

e. Bukti Simpanan Wajib (rangkap 2) 

Bukti Simpanan Wajib adalah bukti atas simpanan wajib dari 

debitur sebagai syarat realisasi kredit. Dokumen ini berfungsi sebagai 

bukti bahwa debitur telah membayar simpanan wajibnya pada pihak 

bank. 

f. Bukti Provisi (rangkap 2) 
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Bukti Provisi adalah bukti atas provisi kredit yang diperoleh dari 

potongan jumlah kredit yang diberikan kepada debitur. Dokumen ini 

berfungsi sebagai bukti atas potongan kredit dari debitur. 

g. Surat Tanda Pembayaran Uang (rangkap 1) 

Surat Tanda Pembayaran Uang adalah surat yang digunakan 

sebagai bukti pengeluaran kas dari pemberian kredit. Dokumen ini 

berfungsi sebagai bukti atas pengeluaran kas dari transaksi pemberian 

kredit. 

3. Catatan akuntansi yang digunakan 

a. Jurnal Pengeluaran Kas 

Jurnal Pengeluaran Kas yang digunakan untuk mencatat semua 

transaksi pengeluaran kas secara tunai. 

b. Buku Besar 

Buku Besar digunakan untuk merekap semua transaksi yang telah 

dicatat. 

c. Rekapitulasi Kredit 

Rekapitulasi Kredit adalah catatan yang digunakan untuk merekap 

kredit yang dikeluarkan oleh bank. Catatan akuntansi ini berfungsi 

untuk merekap plafon kredit yang diberikan kepada debitur. 

b. Kartu Pinjaman 

Kartu Pinjaman adalah kartu yang digunakan untuk mencatat data 

kredit debitur. Kartu ini berfungsi untuk mencatat pembayaran angsuran 

kredit dari debitur. 
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4. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit yang 

dilaksanakan oleh PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo adalah sebagai berikut: 

a. Prosedur Permohonan Kredit 

1) Calon debitur datang ke BPR untuk meminta Surat Aplikasi Kredit 

dengan membawa dokumen syarat/lampiran. 

2) Seksi Kredit menerima Surat Aplikasi Kredit beserta lampirannya 

kemudian memeriksa kelengkapan dokumen tersebut. 

3) Menyerahkan Surat Aplikasi Kredit beserta lampirannya kepada 

Kasubag. Kredit untuk dievaluasi. 

b. Prosedur Penelitian Kredit 

1) Kasubag. Kredit memeriksa kebenaran dokumen kemudian 

melakukan analisa kredit termasuk melakukan pemeriksaan ke 

lapangan untuk melihat kondisi usaha calon debitur. 

2) Hasil dari analisa tersebut dituangkan di dalam Laporan Pemeriksaan 

dan Analisis Kredit kemudian diserahkan kepada Kabag. Kredit. 

3) Kabag. Kredit memeriksa kewajaran analisa kredit, kemudian 

memberikan adpis atas permohonan kredit tersebut dan diserahkan 

kepada Direksi untuk diputuskan sesuai kewenangan. 

4) Permohonan kredit yang telah mendapatkan persetujuan, diserahkan 

kepada Seksi Kredit. 
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c. Prosedur Pencairan Kredit  

1) Seksi Kredit membuat master pinjaman melalui menu Pinjaman – 

Master. 

2) Seksi Kredit melalui Menu Insidentil membuat/mencetak: 

a) Surat Perjanjian Kredit. 

b) Kartu Pinjaman. 

c) Bukti Tanda Terima Jaminan. 

d) Rekapitulasi Kredit (2 rangkap). 

e) Kuitansi: 

1. Surat Tanda Pembayaran Uang. 

2. Bukti Provisi (2 rangkap). 

3. Bukti Simpanan Wajib (2 rangkap). 

3) Dokumen dan kuitansi tersebut diserahkan kepada Kasubag. Kredit 

untuk diperiksa kebenarannya dan apabila telah sesuai diberikan 

kembali kepada Seksi Kredit. 

4) Seksi Kredit meminta debitur untuk menandatangani dokumen dan 

kuitansi tersebut. 

5) Kuitansi dan Rekapitulasi Kredit diserahkan kepada Kasubag. Kasir 

sedangkan dokumen yang lainnya setelah dimintakan tanda tangan 

kepada pejabat yang berwenang diadministrasikan. 

6) Kasubag. Kasir memeriksa kesesuaian Rekapitulasi Kredit dengan 

Kuitansi. 
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7) Setelah sesuai kemudian Bagian Kasir membayarkan sejumlah uang 

kepada debitur dikurangi dengan simpanan wajib (2,5% minimal            

Rp 50.000,-) dan provisi (2%), serta memberikan Rekapitulasi 

Kredit lembar pertama, Bukti Propisi lembar pertama dan Bukti 

Simpanan Wajib lembar pertama kepada debitur. 

8) Bagian Kasir menyerahkan Surat Tanda Pembayaran Uang, dan 

Kuitansi yang terdiri dari Bukti Provisi (lembar kedua), Buti 

Simpanan Wajib (lembar kedua) kepada Kasubag. Administrasi 

Kas. 

9) Kasubag. Administrasi Kas membukukan dokumen tersebut melalui 

menu Kasir – Transaksi – Pembukuan. 

10) Kabag. Pembukuan mencatat jurnal pengeluaran kas melalui 

komputer. 

5. Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit pada PD. BPR Bank Pasar 

Sukoharjo 

Sistem pemberian kredit pada PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo 

dapat digambarkan melalui bagan alir sebagai berikut: 
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Seksi Kredit 
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  STPU : Surat Tanda Pembayaran Uang 
  KP : Kartu Pinjaman 
  SPK : Surat Perjanjian Kredit 
  BTTJ : Bukti Tanda Terima Jaminan 

 
 
 

Gambar 2.2 
Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo 

LPAK 

Dok. syarat 
SAK 

BTTJ 

SPK 

KP 

     2 
 Kuitansi      1 

 
 

4 

LPAK 

Dok. syarat 

SAK 

Membuat 
RK, STPU, 
KP, SPK & 

BTTJ 

5 

Menerima 
permohonan 

kredit 

Mulai 

Menerima 
SAK & dok. 

syarat 

Dok. syarat 

SAK 

1 

T 

STPU 
                    2 

 RK       1 
 

Memanggil 

nasabah 

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



Seksi Kredit (Lanjutan) 
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Gambar 2.2 
Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo (Lanjutan) 
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    Kasubag. Kredit 
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Kabag. Kredit     Direksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan : 
  SAK : Surat Aplikasi Kredit 
  LPAK : Laporan Pemeriksaan & Analisis Kredit 
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KABAG. PEMBUKUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2 
Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo (Lanjutan) 
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C. EVALUASI SISTEM PEBERIAN KREDIT 

Berikut ini adalah evaluasi terhadap sistem pemberian kredit pada 

PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo dengan membandingkan antara peraturan 

Bank Indonesia dengan pelaksanaan pada PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo. 

1. Fungsi yang Terkait 

Dalam prosedur pemberian kredit sudah terdapat pemisahan fungsi 

yang cukup tegas sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya pemisahan antara Bagian Kredit, Bagian Kasir, 

dan Bagian Kasir Administrasi serta keterlibatan Dewan Pengawas, dan 

Direksi dalam realisasi kredit dengan nominal yang besar. 

Kelemahan yang ada yaitu masih ada karyawan belum memiliki 

pendidikan khusus di bidang perbankan. Hal tersebut dikhawatirkan akan 

menyebabkan pekerjaannya menjadi tidak efektif karena tidak sesuai 

dengan bidangnya. 

2. Dokumen yang Digunakan 

Pengendalian intern yang baik mensyaratkan penggunaan formulir 

bernomor urut tercetak yang penggunaannya dipertanggung jawabkan oleh 

fungsi yang berwenang dan penggunaan dokumen rangkap (Mulyadi, 

2001:194). Perusahaan telah menerapkan sistem pengendalian intern 

tersebut. Dengan dibuatnya formulir bernomor urut tercetak dapat 

memudahkan perusahaan dalam pengarsipan dan penelusuran serta 

pertanggung jawaban karyawan apabila terjadi penyelewengan. 
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Dokumen yang digunakan dalam pengeluaran kredit dan telah 

diotorisasi oleh pejabat yang berwenang mencerminkan bahwa dokumen 

tesebut dapat dipercaya dan akan menjadi masukan yang dapat dipercaya 

pula bagi proses akuntansi. 

Dalam pelaksanaan pemberian kredit masih terdapat kelemahan, 

hal ini terlihat pada Surat Perjanjian Kredit yang terkadang langsung 

dimintakan tanda tangan kepada debitur tanpa dibacakan pasal-pasalnya 

terlebih dahulu. Hal ini berakibat debitur tidak mengetahui secara pasti isi 

dari Surat Perjanjian Kredit tersebut dan Surat Perjanjian Kredit 

seharusnya dibuat rangkap dua, lembar pertama untuk debitur dan lembar 

kedua untuk pihak bank sehingga kedua belah pihak mengetahui masing-

masing hak dan kewajibannya. 

3. Catatan akuntansi yang digunakan 

Penggunaan catatan akuntansi untuk mencatat transaksi yang 

terjadi sudah baik yaitu terdapatnya Rekapitulasi Kredit yang digunakan 

untuk merekap jumlah kredit yang diberikan kepada debitur. Selain 

Rekapitulasi Kredit, perusahaan juga membuat Kartu Pinjaman yang 

digunakan untuk mencatat angsuran kredit debitur.  

Dalam hal penjurnalan dan pemostingan ke dalam buku besar 

sudah cukup akurat, karena perusahaan telah menggunakan sistem 

komputerisasi dalam penjurnalannya, sehingga mengurangi resiko adanya 

human eror/ kesalahan dalam pencatatan jurnal. 
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4. Jaringan prosedur yang membentuk sistem 

Jaringan proses pemberian kredit dibuat untuk memudahkan semua 

pihak. Jaringan proses merupakan rangkaian proses dalam sistem 

pemberian kredit. 

Dalam bagan alir yang telah digambarkan telah menunjukkan 

kesesuaian antara prosedur yang diterapkan oleh perusahaan, yaitu proses 

permohonan, penelitian dan realisasi kredit. 

Prosedur pemberian kredit telah dilaksanakan oleh perusahaan 

dengan cara melakukan pembagian tugas yang telah disesuaikan dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit organisasi yang terkait 

dalam kegiatan pemberian kredit. 

Dalam melakukan analisis kredit, perusahaan telah menerapkan 

prinsip 6C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of 

Economy, dan Constraint. 

Dalam pelaksanaannya sistem pemberian kredit ini masih 

mempunyai kelemahan yaitu masih terbatasnya jumlah karyawan. Hal ini 

menyebabkan kegiatan perusahaan akan terganggu apabila salah satu 

karyawan pada bagian tertentu tidak masuk kerja. Selain itu juga akan 

berpengaruh terhadap efisiensi kinerjanya. 

 

 

 

 

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



D. METODE PENELITIAN 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian penulis adalah sistem pemberian kredit pada PD. BPR 

Bank Pasar Sukoharjo. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian oleh penulis yaitu di Jl. 

Wandyopranoto No. 1 Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. 

3. Sumber Data 

a. Data primer 

Merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dengan pimpinan 

ataupun karyawan pada PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data pendukung yang diperoleh dari referensi dan karya 

tulis yang relevan dengan obyek penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung mengenai 

kegiatan yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo. 

b. Wawancara 

Pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak-

pihak intern dalam PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo. 
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c. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur dan dokumen-

dokumen dari instansi terkait, yaitu PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo. 

d. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku panduan tentang 

sistem pemberian kredit perbankan dan sumber lain yang terkait. 
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BAB III 

TEMUAN 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pemberian 

kredit pada PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo berdasarkan informasi yang diperoleh 

langsung dari pihak bank. Setelah memperoleh informasi pada PD. BPR Bank 

Pasar Sukoharjo tentang fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan 

akuntansi yang digunakan, jaringan prosedur yang membentuk sistem dan unsur 

pengendalian intern, langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah 

mengevaluasi sistem pemberian kredit pada PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo yang 

didasarkan pada teori-teori yang sudah ada. Dalam evaluasi ini ditemukan adanya 

beberapa kelebihan dan kelemahan pada PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo. 

Kelebihan dan kelemahan pada PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo adalah sebagai 

berikut: 

 

A. KELEBIHAN 

1. Fungsi Yang Terkait 

Dalam melakukan suatu transaksi yang terjadi dalam suatu 

perusahaan harus dilakukan oleh beberapa fungsi dan setiap fungsi tidak 

boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap 

transaksi. Pada PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo sudah ada pemisahan 

fungsi secara tegas dalam melakukan transaksi pemberian kredit antara 
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lain fungsi permohonan kredit, fungsi analisis kredit fungsi persetujuan 

kredit, fungsi pengeluaran kas dan fungsi pencatat pinjaman. 

2. Dokumen Yang Digunakan 

Dokumen sangat penting untuk menjalankan transaksi pada 

perusahaan, yang dapat digunakan untuk merekam pada saat terjadinya 

transaksi sehingga menjadi bukti tertulis atas transaksi yang terjadi. 

Dokumen yang digunakan pada PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo sudah 

bernomor urut tercetak dan cukup untuk merekam terjadinya transaksi 

pemberian kredit, karena dokumen yang digunakan cukup memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi pemberian kredit 

yang berarti setiap dokumen diotorisasi oleh fungsi yang terkait 

sebagai bukti pertanggung jawaban pemakaian wewenang atas 

pelaksanaan transaksi tersebut. 

b. Merekam data transaksi pemberian kredit. 

c. Mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua 

dalam bentuk tulisan. 

d. Menyampaikan informasi kepada pihak lain. 

3. Catatan Akuntansi Yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan pada PD. BPR Bank 

Pasar Sukoharjo sudah cukup memberikan informasi. 

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



Proses penjurnalan dan pemostingan yang dilakukan oleh 

perusahaan sudah cukup akurat karena telah menggunakan sistem 

komputerisasi, sehingga mengurangi resiko kesalahan catat dalam 

penjurnalan. 

 

4. Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem 

Pada bagan alir yang telah digambarkan, telah menunjukkan 

kesesuaian antara prosedur yang telah diterapkan oleh perusahaan yaitu 

proses permohonan, penelitian dan pencairan kredit yang dilakukan oleh 

Bagian Kasir dan berakhir dengan pencatatan yang dilakukan oleh Bagian 

Kasir Administrasi. 

Dalam melaksanakan analisis kredit, pihak bank telah menerapkan 

prinsip 6C. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan 

kehati-hatian dalam memberikan kreditnya untuk mengurangi resiko 

adanya kegagalan kredit. 

 

B. KELEMAHAN 

1. Fungsi Yang Terkait 

Masih ada beberapa karyawan yang terkait dengan sistem 

pemberian kredit yang masih belum memiliki pendidikan khusus di 

bidang perbankan. 

Pada saat ini, posisi Satuan Pengawas Intern yang berfungsi 

untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai sedang 
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mengalami kekosongan. Hal ini dikhawatirkan akan terjadi  

kecurangan di dalam perusahaan dan tidak dapat terdeteksi. 

Masih belum melakukan perputaran jabatan secara rutin. Hal 

ini akan menyebabkan kejenuhan dalam bekerja sehingga akan 

mengurangi kualitas kinerja karyawan dan dapat memungkinkan 

terjadinya penyelewengan/ kecurangan. 

2. DokumenYang Digunakan 

Pada dokumen Surat Perjanjian Kredit hanya dibuat satu 

lembar yang digunakan sebagai arsip pihak bank, sehingga debitur 

kurang mengetahui isi dari Surat Perjanjian Kredit tersebut. Hal 

tersebut juga akan mengakibatkan tidak adanya antisipasi oleh pihak 

bank atas kemungkinan terjadinya kehilangan formulir yang apabila 

ada permasalahan pencatatan pada formulir tersebut. 

3. Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem 

Dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit masih ada 

keterbatasan jumlah karyawan. Hal ini menyebabkan kegiatan 

perusahaan akan terganggu apabila salah satu karyawan pada bagian 

tertentu tidak masuk kerja. Selain itu juga akan berpengaruh terhadap 

efisiensi kinerjanya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Setelah penulis melakukan evaluasi terhadap Sistem Pemberian Kredit 

pada PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo, penulis menyimpulkan bahwa Sistem 

Pemberian Kredit pada PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo sudah berjalan 

dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

yaitu Prosedur Permohonan Kredit, Penelitian Kredit, dan Pencairan Kredit. 

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan yang 

mana telah penulis sebutkan dalam sub bab kelemahan. Maka dari itu, pada 

perlu diadakan perbaikan sehingga proses penyelenggaraan Sistem Pemberian 

Kredit pada PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo dapat lebih baik. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kelemahan pada sistem pemberian kredit yang penulis 

temukan, maka penulis merekomendasikan beberapa saran yang mungkin 

dapat dijadikan bahan pertimbangan dan alternatif solusi bagi perusahaan di 

masa yang akan datang antara lain sebagai berikut: 

1. Penulis merekomendasikan kepada PD. BPR Sukoharjo untuk 

menambah jumlah karyawan yang sesuai dengan mutu dan 

tanggung jawabnya, supaya kegiatan operasional perusahaan dapat 

berjalan dengan baik dan kinerja karyawan dapat diandalkan. 
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2. Kepada karyawan yang masih belum memiliki pendidikan khusus 

di bidang perbankan, hendaknya diberikan pendidikan khusus di 

bidang perbankan. Hal ini dimaksudkan supaya kinerja karyawan 

tersebut dapat lebih baik. 

3. Sebaiknya dilakukan rotasi jabatan dalam perusahaan secara tetap. 

Hal ini dimaksudkan supaya menghindari adanya kecurangan yang 

dilakukan oleh pihak tertentu. 

4. Pada SPK akan lebih baik jika dibuat rangkap dua. Lembar 

pertama diberikan untuk debitur dan lembar kedua diarsipkan oleh 

pihak bank. 

5. Mengingat sistem pemberian kredit merupakan kegiatan yang 

mempunyai resiko kegagalan yang cukup besar, maka untuk setiap 

permohonan kredit dan analisis kredit hendaknya dilakukan 

dengan penuh ketelitian dan kecermatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



DAFTAR PUSTAKA 
 
 

Keputusan Direksi PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo No. 580/ 009/ SK/ IX/ 2000. 
Uraian Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi, Kepala SPI 
Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian Koordinator Unit Pelayanan 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sukoharjo. 

Keputusan Direksi PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo No. 580/ 367/ SK/ XII/ 2005. 
Tata Kerja Baku (Standard Operating Procedure). 

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat. 
Muljono, Teguh Pudjo. 2001. Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil. 

Yogyakarta : STIE YKPN. 
Romney, Marshall B, and Paul John Steinbart. Sistem Informasi Akuntansi. 

Edisi Kesembilan. Jakarta : Salemba Empat. 
Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jakarta. 
Yusuf, Haryono. 2003. Dasar-Dasar Akuntansi. Jilid 1. Edisi 6. Yogyakarta : 

STIE YKPN. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

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



 
 

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



 

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



 

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


