
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI

PEMBERIAN KREDIT

PADA PERUM PEGADAIAN CABANG KARANGANYAR

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan

mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi

Oleh:

NINIK FITRI SETIANINGSIH

F3306005

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2009

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



ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas akhir dengan judul Evaluasi Sistem Akuntansi Pemberian Kredit pada 

Perum Pegadaian Karanganyar telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk 

diujikan guna mencapai derajat Ahli Madya Program DIII Akuntansi Keuangan 

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Surakarta, 21 juli 2009

Disetujui dan diterima oleh

             Pembimbing

Doddy Setiawan, SE, Msi, Ak

NIP 197502182000121001

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



iii

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi 

Universitas Sebelas Maret guna melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi syarat-

syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi.

Surakarta,   12  Agustus 2009

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Ninuk Retnowati, SE, Ak                              (..............................)

    Penguji

2. Doddy setiawan, SE, MSi, Ak                          (...............................)

     Dosen Pembimbing

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



iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

 ALLAH tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.

(Q.S Albaqarah : 286 )

 Amarah dan emosi sumber kegagalan, tenang dan sabar awal kesuksesan.

( Penulis )

Penulis persembahkan kepada:

Ayah Bunda Ku tersayang

Kakak-kakakku yang tercinta

Almamater

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



v

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang 

telah melimpahkan berkat dan rahmat sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Tugas Akhir merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli 

Madya Akuntansi Universitas Sebelas Maret.

Atas terselesainya penulisan tugas akhir ini, penulis mengucapkan terima 

kasih kepada yang terhormat :

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta Prof. Dr. 

Bambang Sutopo, M.Com., Ak yang telah memberikan fasilitas serta 

perijinan.

2. Ketua Jurusan Diploma III Akuntansi Universitas Sebelas Maret Ibu Sri 

Murni, SE, Msi, Ak yang telah memberikan ijin penulisan tugas akhir ini.

3. Bapak Doddy Setiawan, SE, Msi, Ak yang telah memberikan bimbingan 

selama penulisan tugas akhir ini.

4. Bapak Harmanto selaku Kepala Cabang Perum Pegadaian Cabang 

Karanganyar beserta staf yang telah memberikan data dan informasi yang 

diperlukan penulis selama penyelesaian tugas akhir ini.

5. Bapak dan ibu dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas 

Maret yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna 

bagi penulis.

6. Bapak ibu yang tersayang yang selalu senantiasa memberikan doa dan 

dukungan.

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



vi

7. Kakakku ( mas is, mas joko, mas wanto ) tersayang………,makasih banyak 

mas telah suport adex selalu.

8. Mas Asongku ( Yulindra Bayu Nugraha ) yang selalu memberikan motivasi, 

do’a serta kasih sayangnya. “Mas giliran njenengan buktikan pada semua 

orang… jenengan gak bisa diremehin, adex dukung apa yang jadi cita mas 

asong………I love u”

9. Sahabatku jeng Ambar (mkasih jeng buat kamarnya sebagai tempat 

persinggahan,hehehe… ), jeng Dwi ( ayo jeng giliranmu selesaikan TA mu, 

maju terus jeng, semangat ya!! ) seluruh penghuni “kos Senja” pokoknya 

thank’s banget buat kalian semua.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini sehingga 

tugas akhir dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam tugas akhir ini masih banyak kekurangan, 

baik dalam penyajian maupun penyusunannya. Oleh karena itu segala kritik dan 

saran yang membangun akan penulis terima dengan kerendahan hati. Akhir kata 

penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

                                                                                               Surakarta, 21 Juli 2009

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



vii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.................................................................................. i

ABSTRAK.................................................................................................   ii

HALAMAN PERSETUJUAN..................................................................    iii

HALAMAN PENGESAHAN....................................................................   iv

KATA PENGANTAR................................................................................   vi

DAFTAR ISI..............................................................................................  viii

DAFTAR TABEL......................................................................................   x

DAFTAR GAMBAR................................................................................   xi

DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................    xii

BAB

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perusahaan...............................................    1

B. Latar Belakang Masalah.......................................................   12

C. Perumusan Masalah.............................................................    15

D. Tujuan Penelitian.................................................................    15

E. Manfaat Penelitian...............................................................    15

II. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian sistem dan Prosedur......................................  18

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



viii

2. Unsur-unsur Sistem.........................................................  19

3. Tujuan Pengembangan Sistem Akuntansi......................  21

4. Sistem Pengendalian Intern............................................   21

5. Pengertian Kredit............................................................   25

6. Fungsi Kredit.................................................................. 29

7. Jenis Kredit..................................................................... 30

8. Jaminan Kredit.................................................................  31

B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Akuntansi Pemberian kredit pada Perum

Pegadaian Karanganyar.................................................... 36

2. Evaluasi Sistem Akuntansi Pemnberian Kredit pada

Perum Pegadaian Karanganyar....................................... 42

3. Sistem Pengendalian Intern pada Perum Pegadaian

Karanganyar..................................................................... 44

III. TEMUAN

A. KELEBIHAN......................................................................... 47

B. KELEMAHAN...................................................................... 49

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN .......................................................................... 50

B. REKOMENDASI.................................................................. 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

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



ix

DAFTAR TABEL

TABEL                                                                                                  Halaman

1.    Ketentuan Kredit Gadai.................................................................  9

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



x

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR                                                                                          Halaman

1. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Karanganyar..................  5

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



xi

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Usulan Flowchart Sistem Pemberian Kredit

2. Flowchart Sistem Pemberian Kredit Pegadaian Karanganyar

3. Surat Bukti Kredit

4. Formulir Permintaan Kredit

5. Kas Kredit

6. Buku Kas

7. Laporan Harian Kas

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



xii

ABSTRACT

EVALUATION ACCOUNTING CREDIT GIVEN SYSTEM
ON PAWNSHOP PERUM 

KARANGANYAR

NINIK FITRI SETIANINGSIH 
F 3306005

Pawnshop Perum is a company engaged in the services sector under the 
auspices of the department's financial responsibility and authority on the business 
activities that facilitate borrowing money in accordance with the guidelines 
mortgage loan. The aim in this research is to understand how the implementation 
of governance systems and procedures of the credit in the event that occurred that 
has been run by Pawnshop Perum Karanganyar, to know intern control system 
and understand the problems that occur on the system and procedures of the 
credit. 

This research was conducted with method of collecting the primary data, 
the data obtained directly from the Pawnshop Perum and interview directly with 
the parties by competence and through Work Practice Field (PKL). 

From the results of the evaluation that was done, there can be advantages 
and disadvantages in the credit given system on the Pawnshop Perum 
Karanganyar. The advantages is, there are organizational structures that separate 
the functions of the firm, the system of authorization and recording procedures. 
While disadvantages on the function warehouse by key holder no separation of 
functions, authorizing the establishment of the money is only done by one do, on 
kitir voucher credit has not been listed ordinal number printed. 

Based on the findings will be submitted suggestions for the credit given 
system in accordance with the practice of a healthy way done separation of 
functions between key holder of the warehouse functions with the warehouse, 
conducted authorization at the time of the determination of money and do the head 
by a branch, it is in the mail kitir proof of credit given ordinal number printed in 
accordance with the letter of credit so that the evidence is not possible cheating 
occurred. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. Sejarah dan Perkembangan Perum Pegadaian

Pegadaian adalah suatu lembaga penyalur pinjaman dengan jaminan 

barang-barang bergerak yang dikenal sejak zaman VOC ( Belanda ) dan 

didirikan oleh perusahaan swasta. Berawal dari Bank Van Leening yang 

didirikan VOC pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia yang bertugas 

memberikan pinjaman uang tunai kepada masyarakat dengan jaminan harta 

bergerak. Dalam perkembangannya, sebagai bentuk usaha pegadaian telah 

mengalami perubahan seiring dengan perubahan peraturan yang berlaku, 

yakni;

a. Berdirinya pegadaian milik pemerintah yang pertama di Sukabumi, 

berdasarkan Staatblad 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901.

b. Perubahan status menjadi Jawatan Pegadaian, berdasarkan 

Staatblad 1930 No. 266.

c. Perubahan menjadi Perusahaan Negara, Pegadaian berdasarkan 

Peraturan Pemerintah RI Tahun 1961 No. 178.

d. Perubahan menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) berdasarkan 

Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tanggal 11 Maret 1969.

Sejak saat itu, kegiatan perusahaan terus berjalan dan aset atau 

kekayaan bertambah. Namun seiring dengan perubahan zaman, pegadaian 

1
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dihadapkan pada tuntutan kebutuhan untuk berubah pula, dalam arti untuk 

lebih meningkatkan kinerjanya, tumbuh lebih besar lagi dan lebih 

profesional dalam memberikan layanan. Oleh karena itu, untuk memberikan 

keleluasaan pengelolaan bagi manajemen dalam mengembangkan usahanya, 

pemerintah meningkatkan status Pegadaian dari Perusahaan Jawatan 

(PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) yang dituangkan dalam 

Peraturan Pemerintah No. 10 / 1990 tanggal 10 April 1990. Perubahan 

PERJAN menjadi PERUM ini merupakan tonggak penting dalam 

pengelolaan pegadaian yang memungkinkan terciptanya pertumbuhan 

pegadaian yang bukan saja makin banyak cabangnya tetapi juga makin 

meningkatnya kredit yang disalurkan, nasabah yang dilayani, pendapatan 

dan laba perusahaan.

Tujuan Perum Pegadaian kembali dipertegas dalam Peraturan 

Pemerintah RI No. 103 Tahun 2000. Yakni, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan 

dana atas dasar hukum gadai. Pegadaian juga menjadi penyedia jasa 

dibidang lain ( misalnya; jasa penitipan dan jasa taksiran ) berdasarkan 

ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan 

masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

2. Sejarah Perum Pegadaian Karanganyar

Perum Pegadaian Karanganyar merupakan cabang induk dengan unit 

pelayanan cabang ( UPC ) di 4 daerah yaitu; Jaten, Jumapolo, Jatipuro dan 
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Batu Jamus. Awalnya Perum Pegadaian Karanganyar  terletak di Bekas 

Gedung Bioskop Karanganyar di Jalan Lawu akan tetapi karena menimbang 

letak yang kurang strategis maka pada tahun 1980-an pindah di sebelah 

timur Polres Karanganyar sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. 

Perum Pegadaian Karanganyar terdiri dari 19 karyawan termasuk di UPC-

nya yang masing-masing mempunyai tugas sesuai dengan kemampuannya 

serta keahliannya. Dengan letak berada disamping Polres maka terjamin pula 

keamanannya.

Pegadaian mempunyai visi dan misi, yaitu;

Visi;  “Pegadaian pada tahun 2010 menjadi perusahaan yang modern, 

dinamis dan inovatif dengan usaha utama gadai.”

Misi; “Ikut membangun program pemerintah dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui 

kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha 

lain yang menguntungkan.”

Budaya perusahaan ;

Inovatif : penuh gagasan, kreatif, aktif, menyukai tantangan.

Nilai Moral Tinggi : takwa, jujur, berbudi luhur, loyal.

Terampil : menguasai bidang pekerjaan, tanggap, cepat dan 

akurat.

Adi Layanan : sopan, ramah, berkepribadian simpatik.

Nuansa Citra : orientasi bisnis mengutamakan kepuasan   

pelanggan, selalu    berusaha mengembangkan diri.
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Bertolak dari visi dan misi serta budaya perusahaan maka perum pegadaian 

selalu berusaha menjalankan kegiatan usahanya dengan baik sehingga 

mampu meningkatkan perekonomian Indonesia terutama masyarakat kelas 

menengah ke bawah.

3. Tugas dan Fungsi Perum Pegadaian 

Pegadaian mempunyai peranan yang terpenting yaitu membantu 

perekonomian rakyat agar menjadi lebih baik. Pegadaian merupakan Badan 

Umum Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan Departemen 

Keuangan yang kemudian mengalami perluasan menjadi perusahaan umum 

berdasarkan PP No.12 Th 1990 dan PP No.103 Th 2000. Menurut SK 

Direksi Perum Pegadaian No. SN 21/1/29 tertanggal 27 Oktober 1990 Pasal 

3 dan 4, perum pegadaian memiliki tugas dan fungsi bagi pemerintahan, 

antara lain;

a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan peraturan 

pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada 

umumnya melalui penyaluran uang pinjaman dengan dasar hukum 

gadai.

b. Mencegah praktek ijon, pegawai gelap, riba dan pinjaman tidak 

wajar.

c. Menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian kredit 

melalui hukum gadai dengan cara mudah, aman, cepat dan hemat.

Fungsi perum pegadaian meliputi;

a. Mengelola penyerahan dana pinjaman atas dasar hukum gadai.
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b. Menciptakan kembali usaha lain yang menguntungkan perusahaan 

maupun masyarakat luas.

c. Mengelola keuangan.

d. Mengelola perlengkapan.

e. Mengelola kepegawaian dan pendidikan karyawan.

f. Mengelola organisasi tata kerja, tata laksana, tata karya, penelitian 

dan pembangunan serta pengelolaan perusahaan.

4. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Karanganyar

Organisasi merupakan suatu sistem kerja sama dari kelompok orang 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama ( Mulyadi, 1993 ). Berdasar 

objek yang dijadikan penelitian yaitu Perum Pegadaian cabang Karanganyar 

di bawah kekuasaan Perum Pegadaian Kantor Wilayah Semarang dengan 

SK Direksi. No 1042/SDM.200322/2006 tanggal 19 Mei 2006 maka struktur 

organisasinya sebagai berikut :

Gb. 1. Struktur Organisasi

Manajer 
Cabang 
Utama

Usaha 
Lain

Penaksir Layanan 
Konsum

en

Keaman
an

Kasir Penyim
pan

Pemega
ng 

Gudang
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Manajer Cabang : Bpk. Harmanto

Penaksir : Sukirmadi ( Kredit Cepat Aman )

            Joko (usaha lain )

Kasir : Indah Kurniasari

Tata Usaha : Hanang Prihantoro

Penyimpan : Sularno

Keamanan siang : Supardi 

                  malam : 1. Sri wahyudi

2. Daliman

Diskripsi jabatan Perum Pegadaian Cabang Karanganyar:

1. Manajer Cabang / Kepala cabang

Mempunyai tugas pokok mengelola operasional cabang dengan 

menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai dan melaksanakan usaha-

usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan 

dengan pihak lain / masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam 

rangka melaksanakan misi perusahaan.

2. Kepala Sub Seksi Operasi

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyaluran uang pinjaman 

gadai dan pelaksanaan usaha lainnya sesuai ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas operasional berjalan lancar sesuai dengan misi 

perusahaan.
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3. Kepala Sub Seksi Tata Usaha

Mempunyai tugas pokok melaksanakan tata usaha persuratan, mengelola 

administrasi keuangan cabang dan melaporkan perkembangan dan statistik 

perusahaan sesuai peraturan yang berlaku untuk menunjang kelancaran 

operasional cabang.

4. Penaksir

Mempunyai tugas pokok menaksir barang jaminan untuk menentukan 

mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka 

mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik 

perusahaan.

5. Kasir

Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang.

6. Pemegang Gudang

Melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan 

selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka 

ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

7. Penyimpan Barang Jaminan

Mengelola gudang barang jaminan emas dengan menerima, menyimpan, 

merawat, mengeluarkan dan mengadministrasikan barang jaminan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga 

keutuhan barang nasabah.
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8. Penulis Surat Bukti Kredit (SBK)

Mempunyai tugas memasukkan data nasabah, taksiran dan uang pinjaman 

ke dalam SBK dari kartu taksasi / formulir permintaan kredit secara 

akurat.

9. Satpam

Mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor dan 

sekitarnya.

10. Pesuruh

Memelihara kebersihan, keindahan dan kenyamanan gedung dan ruang 

kerja, mengirim dan mengambil surat / dokumen untuk menunjang 

kalancaran tugas administrasi dan tugas operasional kantor cabang.

5. Produk Utama Perum Pegadaian Cabang Karanganyar

1. Produk Perkreditan ( Jasa Gadai )

Jasa gadai merupakan produk yang paling lama dari pegadaian dan 

merupakan produk utama dan termasuk satu-satunya bidang usaha yang 

dikelola oleh perusahaan sesuai dengan namanya yaitu pegadaian.

 Kredit Cepat Aman ( KCA )

Yaitu sistem  pemberian kredit gadai dengan barang jaminan yang 

mudah dicairkan bisa berupa;

a. Barang kain, seperti bahan pakaian, sarung, seprei, permadani 

dll.

b. Perhiasan seperti emas, berlian, batu mulia.
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c. Kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, sepeda.

d. Barang rumah tangga, seperti perabot rumah tangga,  barang 

elektronik, gerabah.

Pegadaian menetapkan uang pinjaman ( UP ) berdasarkan prosentase 

tertentu dari taksiran. Prosentase tersebut dapat berdasarkan surat edaran

tersendiri. Adapun jenis golongan uang pinjaman kredit gadai terdiri dari 

4 macam :

Tb. 1. Ketentuan tentang kredit gadai

Golongan            Uang JangkaWaktu Sewa
                 Pinjaman Modal

      
      A               20.000 - 150.000 120 hari         1 %
      B             151.000 - 500.000 120 hari 1,45 %
     C1          500.000 - 1.000.000 120 hari 1,45 %
     C2     1.010.000 - 20.000.000 120 hari 1,45 %
     D1   20.050.000 - 50.000.000 120 hari      1 %
     D2 50.100.000 - 200.000.000 120 hari      1 %

Adapun barang-barang yang tidak bisa diterima sebagai barang jaminan, 

misalnya;

1) Barang milik pemerintah, misalnya: senjata api, senjata tajam, 

pakaian dinas, perlengkapan ABRI dan Pemerintah.

2) Barang - barang mudah busuk, misalnya: makanan, minuman.

3) Barang - barang berbahaya dan mudah terbakar seperti korek api, 

mercon, bensin, minyak tanah, tabung gas.

4) Barang - barang yang sukar ditaksir nilainya seperti barang 

purbakala.
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5) Barang - barang yang dilarang peredarannya seperti ganja, 

opium, heroin.

6) Barang yang tidak tetap harganya dan sukar di tetapkan 

taksirannya seperti lukisan dan buku.

 Kredit Angsuran Sistem Gadai ( Krasida )

Yaitu kredit yang diberikan dengan barang jaminan dan surat -

suratnya disertakan sebagai bukti yang  cara pelunasannya dengan 

angsuran.

 Kredit Angsuran Fidusia ( KREASI )

Yaitu kredit yang diberikan pada calon debitur yang memiliki lebih 

dari satu jenis usaha misal wartel dan bengkel maka kedua usaha 

tersebut dapat diberikan kredit KREASI asalkan masing-masing 

usaha di Back-up dengan barang jaminan yang berbeda.

2. Produk Lain Pegadaian

 Jasa taksiran / sertifikasi

Jasa taksiran merupakan perluasan usaha dari perum pegadaian 

dimana jasa taksiran ini memberikan pelayanan berupa pengujian 

kualitas dan harga dari suatu barang terutama perhiasan yang berupa 

emas dan permata. Dalam produk ini tidak terjadi transaksi tetapi 

perum pegadaian hanya memberikan bentuk pengakuan atas kualitas 

dan harga barang yang di uji. Jasa taksiran ini memberikan kepastian 
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tentang karatase, berat, taksiran dari logam mulia dan permata. Biaya 

jasa yang ditettapkan yaitu 1% dari nilai taksiran barang, maksimal 

Rp. 5.000,-. Jasa taksiran ini biasanya dimanfaatkan oleh golongan 

masyarakat yang ingin mengetahui dan mendapatkan kepastianm 

tentang mutu, kualitas perhiasannya.

 Jasa Titipan

Jasa titipan merupakan perluasan usaha dari perum pegadaian. 

Produk ini memberikan fasilitas pelayanan penitipan barang-barang 

berharga dan lain-lain. Jangka waktu penitipan adalah dua minggu 

sampai dengan satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan 

kebutuhan. Sedangkan beban biaya yang harus dibayar konsumen 

relatif murah sesuai dengan barang yang dititipkan dan jangka waktu 

penitipannya. Untuk barang yang berupa dokumen maka biaya yang 

dikenakan Rp. 5000,- per berkas dokumen.

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



xxiv

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara yang sangat memperhatikan kemakmuran 

rakyatnya untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan 

perekonomian Indonesia. Salah satu program pemerintah yaitu menyediakan 

fasilitas berupa modal pinjaman bagi mereka yang membutuhkan dalam 

bentuk kredit gadai yang diselenggarakan oleh pegadaian. Perum pegadaian 

adalah suatu organisasi yang menggunakan dan mengkoordinasi sumber-

sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang 

menguntungkan. Perum Pegadaian adalah;

a. BUMN dalam lingkup Departemen Keuangan yang dipimpin oleh 

direksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.

b. Dibina oleh para menteri yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh 

Direktur Jendral Moneter sesuai kewenangannya yang diberikan oleh 

menteri dan,

c. Dalam pelaksanaan pengawasannya terhadap pengelola perusahaan, 

rencana kerja dan pengawasannya dipertanggungjawabkan kepada 

menteri.

Pegadaian merupakan satu-satunya perusahaan BUMN yang 

menyelenggarakan penyaluran pinjaman ( kredit ) atas dasar hukum gadai 

yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menambah modal kerja, biaya 

kerja, biaya pendidikan serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penyaluran 

kredit dengan sistem gadai ini sangat sesuai dengan kondisi masyarakat 
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Indonesia, karena prosedurnya yang sederhana, mudah serta pelayanannya 

cepat.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian 

terhadap Perum Pegadaian Karanganyar dengan alasan bahwa Perum 

Pegadaian memiliki kelebihan-kelebihan dari badan perkreditan lain yaitu 

prosesnya cepat,  tidak memerlukan waktu berhari-hari serta memiliki jasa 

lain seperti jasa taksiran dan jasa penitipan barang. Cabang Karanganyar 

yang dipilih oleh penulis karena penulis telah melakukan penelitian dan 

praktek kerja lapangan. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa 

Perum Pegadaian Cabang Karanganyar lebih banyak melakukan transaksi 

serta kegiatan perkreditan daripada perum pegadaian lain. Hal ini mungkin 

dikarenakan Perum Pegadaian Karanganyar terletak ditempat yang strategis 

dan mudah dijangkau serta penduduk di lingkungan sekitar sebagian besar 

bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani. Dengan banyaknya 

transaksi dan kegiatan yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang 

Karanganyar maka penulis dapat dengan mudah meneliti serta mendapatkan 

informasi tentang sistem pemberian kredit.

Alasan lain penulis mengadakan penelitian tentang sistem akuntansi 

pemberian kredit dikarenakan penelitian ini sebelumnya belum pernah 

diadakan di lokasi Pegadaian Karanganyar serta memiliki perbedaan dengan 

penelitian - penelitian yang memiliki tema yang sama. Perbedaan itu terletak 

pada sistem pengendalian internnya yang lemah. Penelitian oleh Zico
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( 2004 ) pada “Evaluasi Sistem Akuntansi Pemberian dan Pelunasan Kredit 

pada Perum Pegadaian Jepon” menemukan bahwa dokumen yang digunakan 

dalam sistem pemberian kredit belum semuanya bernomor urut tercetak. 

Penelitian oleh Hery ( 2003 ) pada “ Evaluasi Sistem Akuntansi Pemberian 

dan Pelunasan Kredit pada Perum Pegadaian Cabang klaten” menemukan 

bahwa di pegadaian tersebut telah terlaksana sistem akuntansi yang baik dan 

praktek yang sehat dengan adanya struktur organisasi. 

Pegadaian Karanganyar dalam satu unit organisasi masih melakukan 

kegiatan operasional dari awal sampai akhir misalnya pada bagian 

penyimpanan (bagian ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang 

sampai mengeluarkan barang jaminan sekaligus sebagai pemegang kunci 

gudang hal ini bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan misalnya, 

penggelapan barang jaminan). Selain itu di Perum Pegadaian Karanganyar

antara fungsi yang satu dengan yang lain masih terdapat keterkaitan tugas 

padahal pembagian tugas sudah terstruktur dengan baik. Hal ini mendorong 

penulis untuk mengevaluasi lebih lanjut tentang sistem akuntansi pemberian 

kredit kaitannya dengan sistem pengendalian intern.

Dari uraian tersebut diatas maka penulis terdorong untuk mengamati 

pelaksanaan pemberian kredit dan menuliskan dalam bentuk laporan dengan 

judul “ EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT PADA 

PERUM PEGADAIAN CABANG KARANGANYAR ”.
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C. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sistem akuntansi pemberian kredit pada Perum Pegadaian 

cabang Karanganyar?

2. Evaluasi sistem pemberian kredit Perum Pegadaian cabang 

Karanganyar?

3. Apakah sistem pengendalian intern pada sistem pemberian kredit telah 

ditetapkan?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui sistem akuntansi pemberian kredit pada Perum Pegadaian 

Karanganyar.

2. Mengetahui keserasian antara sistem akuntansi pemberian kredit dengan 

sistem pengendalian intern yang telah dilaksanakan oleh Perum 

Pegadaian karanganyar.

3. Mengetahui kelebihan dan kelemahan Perum Pegadaian Cabang 

Karanganyar.

E. MANFAAT PENELITIAN

 Bagi Perum Pegadaian Karanganyar

Dengan adanya evaluasi terhadap sistem pemberian kredit diharapkan

tugas akhir ini dapat dijadikan acuan / kebijaksanaan yang akan diambil 

oleh manajer guna perbaikan kinerja yang dibutuhkan pada perusahaan 

di masa yang akan datang.

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



xxviii

F. METODE PENELITIAN

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang di ambil langsung dari perusahaan secara otentik dan 

sebagai bahan dasar dalam penelitian yang dilengkapi dengan 

dokumen-dokumen sumber (Source Documents), yaitu dokumen 

dasar di dalam pencatatan akuntansi keuangan.

b. Data Sekunder

Data yang berasal dari perusahaan dan tidak secara langsung atau 

telah mengalami siklus dengan lebih baik dan didapat dari pihak lain 

yang dapat dipertanggungjawabkan atau pihak lain yang terkait yang 

dilengkapi dengan dokumen pendukung (corraborating documents), 

yaitu dokumen penguat yang membuktikan validitas terjadinya 

berbagai transaksi atau aktivitas keuangan yang terjadi.

2. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi atau pengamatan langsung

Pengamatan langsung pada Perum Pegadaian cabang Karanganyar.

b. Wawancara

Merupakan komunikasi secara langsung terhadap pihak-pihak yang 

mempunyai wewenang yang berkaitan dengan hal-hal atau aktivitas 

yang terjadi di wilayah Perum Pegadaian cabang Karanganyar.
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c. Pencatatan

Merupakan metode untuk memperoleh data dari instansi terkait dan 

sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta 

mendukung dalam penelitian dan penyusunan tugas akhir.

d. Studi Pustaka

Merupakan pelengkap dan pembanding sebagai bahan dasar atau 

acuan dalam penyusunan tugas akhir.
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BAB II

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian sistem dan prosedur

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat sesuai dengan 
pola yang       terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. 
Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya 
melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat 
untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 
terjadi berulang-ulang. (Mulyadi, 1997:6).

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem 

terdiri dari jaringan prosedur dan prosedur merupakan urutan kegiatan 

klerikal. Kegiatan klerikal (clerical operation) terdiri dari kegiatan berikut 

ini yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal

dan buku besar, antara lain menulis, menggandakan, menghitung, memberi 

kode, mendaftar, memilih (mensortasi), memindah dan membandingkan.

Sedangkan pengertian sistem akuntansi adalah “organisasi, formulir, catatan, 

dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan 

perusahaan.” (Mulyadi, 1997:3).

18
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2. Unsur-unsur sistem

Dari definisi sistem akuntansi diatas maka dapat disimpulkan unsur-

unsur sistem akuntansi Mulyadi ( 1997:3 ) adalah:

1) Formulir

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 

terjadinya transaksi. Formulir sering juga disebut dengan istilah 

media, karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa 

yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan. 

2) Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan 

data lainnya. Sumber informasi pencatatan jurnal adalah formulir. 

Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya 

diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan 

informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

3) 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. Rekening buku besar ini di satu pihak dapat dipandang 

sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, di pihak lain 
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dapat dipandang pula sebagai sumber informasi keuangan untuk 

penyajian laporan keuangan.

4) Buku Pembantu

Buku Pembantu merupakan rincian dari buku besar, buku 

pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci 

data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku 

besar. Buku besar dan buku pembantu merupakan catatan 

akuntansi akhir ( books of final entry ), yang berarti tidak ada 

catatan akuntansi lain lagi sesudah data akuntansi diringkas dan 

digolongkan dalam rekening buku besar dan buku pembantu 

karena proses akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan 

keuangan, bukan pencatatan lagi ke dalam catatan akuntansi.

5) Laporan

Laporan merupakan hasil proses akuntansi dapat berupa neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan harga 

pokok produksi. Laporan berisi informasi yang merupakan 

keluaran sistem akuntansi.
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3. Tujuan pengembangan sistem akuntansi

Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi menurut Mulyadi

(1997:19-20) adalah sebagai berikut;

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah

ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur 

informasinya.

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern 

yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi 

akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai 

pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi.

4. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (1997:163) meliputi 

struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk 

menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen.

Tujuan sistem pengendalian intern berdasarkan definisi tersebut yaitu;

a. Menjaga kekayaan organisasi

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
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c. Mendorong efisiensi

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Unsur pokok sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (1997:166) adalah 

sebagai berikut;

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas.

Pemisahan dan pembagian tanggung jawab fungsional dalam perusahaan 

sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini;

a. Pemisahan fungsi-fungsi persetujuan kredit, fungsi akuntansi, fungsi 

pencatatan kredit dan fungsi pengeluaran kas.

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap transaksi.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang mencakup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya.

Hal ini berarti bahwa setiap transaksi hanya dapat terjadi atas dasar 

otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui 

terjadinya transaksi tersebut. Prosedur pencatatan yang baik akan 

menjamin tingkat ketelitian dan keandalan pencatatan yang terekam dalam 

formulir kedalam catatan akuntansi.
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3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang serta 

prosedur yang ditetapkan akan terlaksana dengan baik jika didukung 

dengan langkah-langkah untuk menjamin praktek yang sehat dalam 

pelaksanaannya. Antara lain;

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakainnya harus 

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.

b. Pemeriksaan mendadak.

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan hanya oleh satu orang atau 

satu unit organisasi tanpa ada campur tangan atau pengawasan orang 

atau unit organisasi lain.

d. Perputaran jabatan.

e. Keharusan mengambil cuti pada karyawan yang berhak.

f. Dilakukan pencocokan fisik kekayaan dengan pencatatannya secara 

periodik.

g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 

keefektifan unsur-unsur sistem pengendalian intern.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Tingkat kecakapan karyawan akan mempengaruhi sukses tidaknya suatu 

sistem pengendalian intern. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang 

yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya 
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dengan baik, walau hanya sedikit unsur-unsur sistem pengendalian intern 

yang mendukungnya.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh perusahaan untuk memperoleh 

karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, antara lain;

a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaannya.

b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 

perusahaan.

Unsur sistem pengendalian intern pengolahan data elektronik dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 macam yaitu :

a. Pengendalian intern akuntansi

Hal ini meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama untuk menjaga 

kekayaan dan catatan akuntansi sehingga akan menghasilkan laporan 

keuangan yang handal.

b. Pengendalian intern administrasi

Pengendalian administrasi meliputi kebijakan dan prosedur yang 

terutama bertujuan untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya 

kebijakan manajemen.
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5. Pengertian Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dilakukan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antara bank atau pihak lain seperti bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil 
keuntungan. (Mahmoeddin, 2004:2).

Definisi kredit menurut Mulyono (1994) itu beraneka ragam, dimulai 

dari kata “ kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti 

kepercayaan atau dalam bahasa Latin “creditum” yang berarti kepercayaan 

akan kebenaran. Dalam kenyataannya pengertian kredit adalah kemampuan 

untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan  suatu pinjaman 

dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan atau ditangguhkan pada 

suatu jangka waktu yang ditetapkan.

Untuk melaksanakn perkreditan secara sehat, telah dikenal adanya prinsip 

sebagai berikut :

1) Character

Character merupakan penilaian kepada calon peminjam terhadap tingkat 

kejujuran, integritas serta tekad baik peminjam yaitu kemampuannya 

untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

2) Capacity

Capacity adalah suatu penilaian kepada calon peminjam mengenai 

kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang 

akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan pinjaman dari pihak 

pemberi pinjaman.
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3) Capital

Capital adalah jumlah modal atau dana yang dimiliki oleh calon 

peminjam. Hal ini perlu dalam hal memberikan keyakinan kepada pemberi 

apakah peminjam mempunyai modal untuk mengembalikan pinjaman.

4) Collateral

Collateral adalah barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam sebagai 

jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Manfaat collateral adalah 

sebagai alat pengaman apabila peminjam karena suatu hal tidak dapat 

melunasi pinjamannya.

5) Condition of Economy

Condition of economi adalah situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, 

budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada 

suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang memungkinkan 

akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha peminjam. 

6) Constraint

Constraint adalah batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak 

memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat. Misalnya 

bisnis penjualan babi di lingkungan yang mayoritas memeluk agama 

islam. 

Kredit yang diberikan oleh lembaga kredit berdasarkan atas 

kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit dapat diartikan pemberian 

kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga kredit, baru akan 
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memberikan jika benar-benar yakin bahwa penerima kredit akan dapat 

mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan 

syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit adalah;

a. Kepercayaan ( Level of Confidence )

Kepercayaan adalah keyakinan bahwa penerima kredit akan benar-benar 

mampu mengembalikan prestasi yang telah diberikan kepadanya dalam 

jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Waktu ( Time Periode )

Waktu merupakan suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi 

dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. 

Unsur waktu ini mengandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang 

yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima di 

masa mendatang.

c. Risiko

Risiko adalah suatu tingkat risiko yang akan di hadapi sebagai akibat dari 

adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari. Unsur risiko ini 

menimbulkan adanya jaminan dalam kredit.

d. Prestasi

Prestasi juga disebut dengan objek kredit yang dapat diberikan dalam 

bentuk uang barang / jasa.
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Pemberian kredit mempunyai tujuan, menurut Suyatno ( 1998 : 15 ) tujuan 

kredit yaitu;

a) Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan 

pembangunan.

b) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya 

guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

c) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan 

dapat memperluas usahanya.

Manfaat pemberian kredit menurut Mulyono ( 1994:58 ) adalah;

1) Dari sudut kepentingan peminjam adalah suplier dana atau modal bagi

pihak peminjam disamping berbagai sumber dana lain.

2) Dari sudut kepentingan pemberi kredit yaitu;

a) Memperoleh tambahan pendapatan dari bunga atas pinjaman 

yang diberikan.

b) Untuk menjaga solvabilitas usahanya.

3) Dari sudut kepentingan pemerintah secara lebih spesifik lagi terhadap 

kegiatan perkreditan sebagai berikut;

a) Sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi baik secara 

umum maupun untuk pertumbuhan sektor-sektor ekonomi 

tertentu.

b) Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter.
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c) Sebagai alat untuk menciptakan lapangan usaha atau kegiatan 

dan

d) Sebagai alat untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan 

masyarakat.

4) Dari sudut kepentingan masyarakat

Masyarakat luas sebetulnya tidak mempunyai kepentingan langsung atau 

kegiatan perkreditan, namun ada kepentingan tidak langsung yang 

diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat, antara lain;

a) Dengan adanya kelancaran dari proses perkreditan, diharapkan 

diperoleh adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan membuka 

lapangan usaha lapangan kerja baru sehingga akan menimbulkan

kenaikan tingkat pendapatan dan pemerataan pendapatan di 

masayarakat.

b) Memperoleh faktor-faktor produksi dengan cara / prosedur yang 

mudah, cepat, serta dengan biaya yang relatif murah.

6. Fungsi Kredit

Fungsi kredit dalam perekonomian dan perdagangan menurut Untung 

(2004 : 4) antara lain sebagai berikut;

a. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
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d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan dalam berusaha.

f. Kredit dapat meningkatkan pendapatan.

7. Jenis Kredit

Kredit yang diberikan ada bermacam-macam. Jenis kredit menurut Untung 

(2000:7) sebagai berikut;

a. Dilihat dari tujuannya, kredit dibedakan menjadi 3 yaitu;

1) Kredit Produktif

Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan 

untuk memperlancar jalannya proses produksi.

2) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan 

konsumsi atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3) Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan 

untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi.

b. Dilihat dari jangka waktunya

1) Kredit jangka pendek ( short term loan )

Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu maksimal 

satu tahun.

2) Kredit jangka menengah ( medium term loan )
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Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu satu 

sampai tiga tahun.

3) Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 

3 tahun.

8. Jaminan Kredit

Jaminan kredit menurut Mulyono (1993:291) adalah tanggungan yang 

diberikan oleh debitur kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai 

suatu kepentingan yaitu bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam 

suatu perikatan. Secara umum bentuk dari barang jaminan dapat dilihat dari 

berbagai sudut seperti yang ada di bawah ini.

a. Dilihat dari pemilik barang jaminan

Dilihat dari pemilik barang jaminan, jenis jaminan dapat dibedakan 

sebagai berikut;

1) Jaminan yang berupa kekayaan dari debitur yang 

bersangkutan.

2) Jaminan yang berupa kekayaan dari pihak ke-3 lainnya yang 

digunakan untuk menjamin kredit yang diperoleh debitur 

tersebut.

b. Dilihat dari status barang di dalam perusahaan

Dilihat dari status barang di dalam perusahaan, jenis jaminan dapat 

dibedakan sebagai berikut;
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1) Jaminan berupa current assets, antara lain berupa piutang, 

persediaan barang dagangan, barang-barang setengah jadi dan 

bahan baku.

2) Jaminan berupa fixed assets, yaitu kekayaan atau alat 

produksi debitur yang bersangkutan seperti tanah, bangunan, 

alat-alat produksi dan alat-alat transportasi.

c. Dilihat dari bentuk barang jaminan

Dilihat dari bentuk barang jaminan, jenis jaminan dapat dibedakan 

sebagai berikut;

1) Jaminan berupa tangible assets, yaitu barang-barang yang 

ada wujudnya secara fisik. Misalnya; aktiva lancar, aktiva 

tetap milik perusahaan ataupun jaminan kebendaan lainnya.

2) Jaminan berupa Intangible assets, yaitu jaminan kredit yang 

tidak ada wujudnya secara fisik. Misalnya; jaminan pribadi /

letter of quarranty.

d. Dilihat dari fungsinya dalam kegiatan perkreditan

Dilihat dari fungsinya dalam kegiatan perkreditan, jenis jaminan dapat 

dibedakan sebagai berikut;

1) Jaminan utama, yaitu barang-barang yang diperoleh ( dibeli ) 

dengan kredit yang bersangkutan dan kemudian dijaminkan 

kepada kreditur kembali.
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2) Jaminan tambahan, yaitu barang-barang jaminan lainnya diluar 

yang dibiayai dengan kredit tersebut diatas dengan maksud 

sebagai alat pengamanan terhadap kredit yang telah ditarik oleh 

debitur.

e. Dilihat dari jumlah kreditur

Dilihat dari jumlah kreditur, jenis jaminan dapat dibedakan sebagai 

berikut;

1) Jaminan tunggal yaitu jaminan yang pengikatan jaminan dengan 

satu debitur saja.

2) Jaminan gabungan yaitu jaminan yang diikat oleh beberapa 

kreditur secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri oleh 

masing-masing kreditur yang bersangkutan.

f. Dilihat dari kestabilan barang jaminan

Dilihat dari kestabilan barang jaminan, jenis jaminan dapat dibedakan 

sebagai berikut;

1) Barang jaminan yang akan mengalami penurunan nilai rupiahnya 

dari waktu ke waktu.

Misalnya; gedung, mesin-mesin, kendaraan dll.

2) Barang jaminan yang akan mengalami kenaikan nilai rupiahnya 

dari waktu ke waktu.

Misalnya; tanah, logam mulia dan valas.
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g. Dilihat dari penguasaan barang jaminan

Dilihat dari penguasaan barang jaminan, jenis jaminan dapat dibedakan 

sebagai berikut;

1) Barang jaminan yang dikuasai oleh debitur dan disimpan dalam 

gudang / khasanah kreditur.

Misalnya; logam mulia, sertifikat deposito dan surat berharga 

lainnya.

2) Barang jaminan yang dikuasai dan dapat digunakan oleh pihak 

debitur yaitu jaminan utama yang diikat oleh kreditur dengan 

cara fidusia.

h. Dilihat dari risiko barang jaminan

Dilihat dari risiko barang jaminan, jenis jaminan dapat dibedakan 

sebagai berikut;

1) Jaminan yang berupa kekayaan yang mengandung risiko tinggi ( 

kebakaran, hilang atau rusak ).

Misalnya; gedung, mesin dan persediaan-persediaan barang yang 

dijaminkan.

2) Jaminan yang berupa kekayaan yang tidak mengandung risiko.

Misalnya; tanah hak milik.
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i. Dilihat dari sudut yuridis

Dilihat dari sudut yuridis jenis jaminan dapat dibedakan sebagai berikut;

1) Jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang berbentuk benda, dapat 

berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.

2) Jaminan bukan kebendaan atau jaminan perorangan yaitu 

jaminan dengan suatu perjanjian yang menjelaskan bahwa pihak 

ke tiga menyanggupi kepada pihak berpiutang bahwa ia 

menyanggupi pembayaran suatu hutang, apabila debitur tidak 

menetapi janjinya di kemudian hari.
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B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Akuntansi Pemberian Kredit pada Perum Pegadaian Cabang 

Karanganyar

1) Prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit

a. Prosedur permintaan kredit

Pihak yang berkaitan: nasabah dan penaksir.

1) Nasabah mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Kredit

      ( FPK ).

2) Nasabah menyerahkan FPK yang telah di isi dengan 

melampirkan fotocopy KTP / Identitas lainnya serta Barang 

Jaminan ( BJ ) yang akan dijaminkan.

b. Prosedur taksiran barang jaminan

Pihak yang berkaitan : penaksir .

1) Penaksir menerima FPK dan lampiran KTP / identitas lainnya 

beserta barang jaminan dari nasabah.

2) Penaksir memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FPK dan 

BJ yang dijaminkan.

3) Menandatangani FPK  ( pada badan dan kitirnya ) sebagai tanda 

bukti penerimaan BJ dari nasabah.

4) Menyerahkan kitir FPK kepada nasabah.

5) Melakukan taksiran untuk menentukan nilai barang jaminan 

sesuai dengan Buku Peraturan Menaksir ( BPM ), Pedoman 

Operasional Kantor Cabang ( POKC ) dan Surat Edaran ( SE ) 
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yang berlaku untuk menetapkan besarnya nilai taksiran dan uang 

pinjaman. Untuk jumlah tertentu diputuskan oleh kuasa pemutus 

kredit ( KPK ).

6) Mencatat nilai taksiran dan uang pinjaman pada Buku Taksiran 

Kredit ( BTK ) dan menerbitkan SBK.

7) SBK dibuat rangkap 2 ( dua )dan didistribusikan sebagai berikut :

 Lembar 1 untuk nasabah, lembar 2 dipisahkan antara SBK 

dengan kitirnya, kemudian badan SBK diserahkan ke kasir.

 Kitir ( K ) dwilipat ditempelkan dengan barang jaminan ( BJ ) 

dan diserahkan kepada fungsi gudang / penyimpan.

c. Prosedur pemberian kredit

Pihak yang berkaitan: kasir.

1) Kasir menerima SBK asli dan badan SBK dwilipat dari Penaksir

2) Mencocokkan SBK tersebut dengan kitir Formulir Permintaan 

Kredit yang diserahkan oleh nasabah.

3) Menyiapkan dan melakukan pembayaran UP sesuai dengan jumlah 

yang tercantum pada SBK asli dan dwilipat. Lalu dicatat di 

Laporan Harian Kas ( LHK ).

4) SBK asli beserta uangnya diserahkan kepada nasabah sedangkan 

SBK Dwilipat diserahkan kebagian Tata Usaha.
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d. Prosedur pencatatan

Dilakukan oleh bagian Tata Usaha.

1) Mencatat semua transaksi pemberian kredit semua golongan 

berdasarkan SBK dwilipat yang diterima dari kasir kedalam kas 

kredit  (KK) rangkap 2, selanjutnya di bukukan ke Buku Kredit

( BK ) dan Buku Kas rangkap 2. BK lembar 1 dengan lampiran KK 

lembar 1 dan asli rekapitulasi kredit dikirimkan ke kanwil.

BK lembar 2, KK lembar 2 dan rekapitulasi lembar 2 sebagai arsip 

Kancab.

2) Pada akhir jam tutup kantor, berdasarkan badan SBK dwilipat dan 

BK dibuat rekapitulasi kredit dan dicatat pada ikhtisar kredit dan 

pelunasan ( IKPL ).

e. Prosedur penyimpanan barang jaminan

Dilakukan oleh bagian gudang / penyimpan barang.

1) Menerima barang jaminan yang telah ditempeli kitir dwilipat SBK 

dari bagian administrasi dan keuangan.

2) Pada akhir jam tutup kantor, mencocokkan Barang Jaminan yang 

telah ditempel kitir SBK dwilipat dengan jumlah yang tertera pada 

Buku Penerimaan barang Jaminan dan apabila terdapat cocok 

membubuhkan tandatangan pada kolom “Penerimaan” dan dicatat 

di Buku Gudang ( BG ).

3) Barang Jaminan ( BJ ) disimpan di gudang.
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2) Fungsi yang terkait

a. Fungsi Penaksir

Bagian ini bertanggung jawab untuk menaksir nilai barang jaminan 

nasabah, sehingga nilai barang jaminan tersebut adalah jumlah 

pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah.

b. Fungsi Kasir

Bagian ini bertanggung jawab untuk memberikan uang tunai kepada 

nasabah berdasarkan Surat Bukti Kredit dari penaksir dan juga 

bertugas mencatat Laporan Harian Kas ( LHK ) berdasarkan SBK.

c. Bagian Tata Usaha

Berfungsi sebagai pelaksana tata usaha persuratan, mengelola 

administrasi keuangan cabang dan melaporkan perkembangan dan 

statistik perusahaan sesuai peraturan yang berlaku untuk menunjang 

kelancaran operasional cabang.

d. Fungsi Gudang

Berfungsi sebagai pemeriksa, penyimpan dan yang mengeluarkan 

barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang 

berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang 

jaminan.
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3) Dokumen yang digunakan

a. Formulir Permintaan Kredit ( FPK )

Dokumen ini digunakan untuk permintaan kredit serta perjanjian kredit 

yang akan ditandatangani kedua belah pihak antara nasabah dan 

penaksir.

b. Surat Bukti Kredit ( SBK )

Dokumen ini berfungsi sebagai dasar untuk mengambil sewa modal, 

dokumen ini juga berisi jumlah taksiran barang jaminan, nama dan 

alamat nasabah dan golongan pinjaman beserta bunganya. 

c. Kas Kredit 

Dokumen ini berfungsi sebagai dasar mencatat kedalam buku kas dan 

buku pelunasan.

4) Catatan akuntansi yang dibuat

a. Buku Kas

Catatan ini digunakan untuk mendebit rekening kas apabila terjadi 

penerimaan kas atau saat pelunasan dan mengkredit rekening kas 

apabila terjadi pengeluaran kas  atau saat pemberian kredit.

b. Rekapitulasi Kredit

Catatan ini digunakan untuk merekap kembali kredit yang diberikan, 

kemudian mengakumulasikan jumlah kreditnya setiap bulan.
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c. Ikhtisar kredit dan pelunasan

Catatan akuntansi yang berisi saldo awal yang diambil dari saldo akhir 

bulan rekapitulasi kredit yang diberikan berdasarkan golongan kredit. 

Data pelunasan piutang diambil dari saldo akhir bulan rekapitulasi 

kredit dan taksiran dan data pelelangan diambil dari berita acara lelang.

d. Laporan harian kas

Catatan akuntansi ini berisi tentang saldo awal kantor perhari dan 

mencatat pengeluarannya sehingga didapat saldo akhir pada hari itu.

5) Flowchart Usulan Pemberian Kredit ( lihat di lampiran )

6) Flowchart Pemberian Kredit dari Pegadaian ( lihat di lampiran)
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2. Evaluasi sistem pemberian kredit pada Perum Pegadaian Cabang 

Karanganyar

Setelah memperoleh informasi tentang dokumen yang digunakan, 

catatan akuntansi yang digunakan, fungsi yang terkait, jaringan prosedur 

yang membentuk sistem dan unsur-unsur sistem pengendalian intern 

pemberian kredit pada Perum Pegadaian langkah selanjutnya adalah 

mengevaluasi sistem pemberian kredit berdasarkan teori Mulyadi.

1) Organisasi terkait

a. Pada perum pegadaian fungsi kasir bertanggungjawab 

membayarkan langsung kepada bagian yang memerlukan atau 

kepada nasabah berdasarkan surat bukti kredit ( SBK ).

b. Pada perum pegadaian ini fungsi gudang bertanggungjawab penuh  

terhadap barang jaminan yang masuk sampai dengan barang 

jaminan keluar sekaligus sebagai pemegang kunci gudang padahal 

dalam satu unit organisasi tidak boleh melakukan kegiatan secara 

penuh untuk memperkecil terjadinya penyimpangan.

2) Dokumen yang digunakan

Dokumen sangat penting artinya untuk menjalankan suatu 

perusahaaan. Dokumen-dokumen yang digunakan pada Perum 

Pegadaian Cabang Karanganyar sebagian sudah memenuhi syarat dan 

sudah lengkap untuk merekam terjadinya transaksi pemberian kredit. 

a. Dokumen yang digunakan telah bernomor urut tercetak sehingga 

dapat memperkecil penyelewengan dan memudahkan dalam 
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internal check. Dokumen tersebut seperti, Surat Bukti Kredit, 

buku kas, kas kredit, kas debet, dan laporan harian kas. Namun 

dalam kitir dwilipat belum terdapat nomor urut tercetak sehingga 

pada saat kitir ditempel ke barang jaminan sebelumnya kitir 

harus diberi nomor dengan pena sesuai dengan nomor urut 

tercetak pada SBK asli untuk memperkecil penyelewengan.

b. Pada Perum Pegadaian tidak terdapat surat pemberitahuan 

kepada nasabah atau debitur.

c. Pada Perum Pegadaian Surat Bukti Kredit selain sebagai 

dokumen juga berfungsi sebagai kuitansi.

d. Dokumen-dokumen yang digunakan telah digunakan sesuai 

dengan fungsinya.

3) Catatan akuntansi yang digunakan

Catatan akuntansi sangat penting karena berdasarkan catatan Buku Kas 

lembar 1 akan dikirim ke Kanwil Semarang sebagai arsip di Kanwil

dan suatu bentuk laporan dari kantor cabang ke kantor wilayah. 

Sedangkan Buku Kas lembar 2 sebagai arsip di Kancab.

a. Catatan akuntansi yang dibuat telah digunakan sebagaimana 

mestinya.

b. Pada Perum Pegadaian Karanganyar catatan akuntansi dibuat 

oleh bagian tata usaha. Bagian tata usaha mengelola bagian 

administrasi dll.
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Contoh jurnal penerimaan kas terhadap transaksi gadai;

Kas XXX

Uang pinjaman XXX

Contoh jurnal pengeluaran kas pada transaksi gadai;

Uang Pinjaman XXX

Kas XXX

3. Pengendalian Intern pada Perum Pegadaian Cabang Karanganyar

Unsur-unsur pengendalian intern erat hubungannya dengan kinerja 

karyawan yang efektif dan handal. Sistem pengendalian intern bukan 

ditekankan terhadap unsur-unsurnya tetapi lebih ditekankan pada tujuan 

yang hendak dicapai misalnya; untuk menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong kebijakan manajemen (Mulyadi, 1993:163) . Oleh karena itu, 

penulis telah mengevaluasi unsur-unsur pengendalian intern di Perum 

Pegadaian Karanganyar sebagai berikut:

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas.

Pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Karanganyar sudah ada tanggung 

jawab fungsional yang cukup tegas dan terdapat beberapa fungsi yang 
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berlainan untuk melaksanakan sistem pemberian kredit. Misalnya, fungsi 

kasir bertanggungjawab terhadap keluar masuknya kas, fungsi penaksir 

bertanggungjawab terhadap barang jaminan yang akan ditaksir, fungsi 

tata usaha bertanggungjawab terhadap administrasi perusahaan.

Namun pada fungsi penyimpanan/gudang dengan fungsi pemegang 

kunci gudang tidak ada pemisahan fungsi, sehingga dimungkinkan 

adanya kecurangan yang terjadi pada fungsi tersebut misalnya 

penggelapan barang jaminan untuk sementara.

Serta pada fungsi pencatatan pada buku kas seharusnya tidak dirangkap 

oleh bagian tata usaha, tugas tersebut seharusya dilakukan oleh kasir.

b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan perusahaan.

Dalam suatu perusahaan, setiap transaksi terjadi atas dasar dari otorisasi 

dari pejabat yang berwenang untuk menyetujui transaksi tersebut. Oleh 

karena itu dalam perusahaan harus dibuat sistem yang mengatur 

pembagian wewenang untuk melakukan otorisasi atas terlaksananya 

setiap transaksi. Pada Perum Pegadaian ini setiap dokumen yang 

digunakan pada sistem pemberian kredit  telah diotorisasi oleh fungsi 

yang terkait, akan tetapi pada penetapan uang pinjaman wewenang 

diserahkan seluruhnya pada penaksir dan tidak ada pengecekan ulang 

sehingga dimungkinkan terjadinya kesalahan penetapan uang pinjaman 

yang akan diberikan pada nasabah. Pengendalian ada pada penaksir, 
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seandainya penaksir tidak yakin pada saat penetapan uang pinjaman baru 

yang menentukan adalah pimpinan cabang sebagai kuasa pemutus kredit. 

Jadi tidak semua penetapan uang pinjaman diotorisasi oleh pejabat yang 

berwenang.

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi.

Pembagian tanggungjawab fungsional, sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika 

tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam 

pelaksanaannya. Pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Karanganyar, 

prosedur yang terdapat dalam sistem pemberian kredit telah 

dilaksanakan dengan cukup baik oleh fungsi yang terkait sesuai dengan 

peraturan perusahaan. Dengan adanya pengawasan dari Kepala Kantor 

Cabang terhadap kegiatan yang dilakukan oleh fungsi-fungsi yang terkait 

akan mengurangi penyalahgunaan wewenang serta mengurangi 

kecurangan yang mungkin dilakukan oleh fungsi yang terkait dalam 

pemberian kredit. Akan tetapi di Perum Pegadaian Cabang Karanganyar 

tidak terdapat perputaran jabatan antar cabang yang satu kantor wilayah

sehingga kemungkinan bisa terjadi penyimpangan walaupun kecil.
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d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

Tanpa adanya karyawan yang handal, berkualitas dan dapat dipercaya, 

suatu sistem pengendalian intern yang telah tersusun dengan baik 

menjadi kurang berarti sehingga tidak akan tercapai tujuan sistem 

pengendalian intern pada perusahaan tersebut. Cara yang ditempuh 

Perum Pegadaian untuk meningkatkan mutu karyawannya dengan 

menyelenggarakan diklat karyawan di Kantor Daerah sehingga 

dihasilkan karyawan yang sesuai dengan kualitasnya.
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BAB III

TEMUAN

Perum Pegadaian Karanganyar mempunyai lokasi yang sangat mudah 

dijangkau oleh masyarakat sehingga memiliki nasabah yang lumayan banyak.

Perum ini merupakan salah satu badan perkreditan yang paling diminati oleh 

masyarakat Karanganyar khususnya kalangan menengah ke bawah. Namun dalam 

menjalankan usahanya untuk melayani masyarakat masih mempunyai kelemahan 

dan kekurangan.

Kelebihan:

1) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan telah dapat memberikan 

perlindungan yang memadai bagi kekayaan perusahaan karena setiap 

dokumen telah diotorisasi oleh pejabat berwenang yang kemudian 

dijadikan sumber pencatatan sehingga dapat dihasilkan catatan akuntansi 

yang handal.

2) Sudah ada otorisasi oleh pejabat berwenang pada surat perjanjian hutang 

yang merupakan dokumen perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga 

suatu saat jika ada masalah tentang kredit tersebut ada perjanjian yang 

mengikutinya.

3) Dalam perum pegadaian dimungkinkan tidak akan rugi karena 

menggunakan sistem taksiran pada harga pasar ( harga terbaru yang 

ditetapkan oleh kanwil ) dan apabila peminjam belum melunasi hutangnya 
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sampai jatuh tempo maka akan dilakukan lelang sehingga dimungkinkan 

akan mendapatkan ganti rugi dari lelang tersebut.

4) Dalam penilaian analisis dan evaluasi permohonan kredit telah sesuai 

dengan prinsip 6C ( character, capacity, capital, collateral, condition of 

economy, constraint ). Dengan kredit yang berpedoman pada 6C ini 

dimungkinkan terciptanya perkreditan yang sehat dan dapat 

menguntungkan bagi perusahaan.

5) Formulir yang digunakan telah sesuai dengan prinsip dasar yang 

melandasi perancangan formulir. Hal ini dibuktikan sebagai berikut :

a. Terdapatnya nama formulir yang digunakan untuk menggambarkan 

fungsi formulir tersebut.

b. Terdapat nomor urut tercetaknya dalam formulir tersebut

( khususnya SBK, Formulir Permintaan Kredit ), dan

c. Terdapat tandatangan pihak yang bertanggung jawab atas transaksi 

yang terjadi berdasarkan formulir.

Kelemahan:

1) Dalam pemisahan fungsi, masih ada fungsi yang kurang yaitu fungsi 

pemegang kunci gudang yang seharusnya tidak dirangkap oleh fungsi 

penyimpan karena hal ini bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan 

berkaitan dengan barang jaminan. Misal; penggelapan barang jaminan 

untuk sementara oleh fungsi penyimpan.
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Serta pada fungsi tata usaha atau bagian administrasi seharusnya tidak

merangkap da;am melakukan pencatatan terhadap buku kas, karena tugas 

tersebut seharusnya dilakukan oleh kasir.

2) Sistem otorisasi yang kurang memadai dalam prosedur pemberian kredit 

khususnya dalam penetapan uang pinjaman seharusnya dilakukan dua kali. 

Yang pertama oleh penaksir dan selanjutnya oleh manajer cabang sehingga 

kemungkinan terjadi kekeliruan dalam penetapan uang pinjaman bisa 

diminimalkan.

3) Berkaitan dengan formulir yaitu kitir dwilipat yang ditempel di barang 

jaminan saat disimpan belum terdapat nomor urut tercetaknya sehingga 

harus menambahkan nomor urut dengan pena sesuai dengan nomor urut 

yang tercetak di Surat Bukti Kredit.
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BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

sistem pemberian kredit dan pelunasan kredit dari Perum Pegadaian 

dirancang sedemikian rupa sehingga mempunyai jaringan prosedur yang 

sederhana, mudah dipahami dan tidak terlalu banyak bagian yang terlibat. 

Namun dari segi pengendalian internnya masih perlu pembenahan dalam 

beberapa fungsi yang terkait. Walaupun sederhana namun sistem pemberian 

kredit Pada Perum Pegadaian Karanganyar cukup baik dan efisien. Baik dari 

segi operasional maupun pengendalian internnya hanya pada bagian tertentu 

perlu diadakan perbaikan sehingga proses penyelenggaraan sistem 

pemberian kredit dapat lebih baik.

B. REKOMENDASI

Adapun saran dari penulis :

1) Hendaknya diadakan pemisahan fungsi antara bagian penyimpan 

barang dengan bagian pemegang kunci gudang sehingga 

kemungkinan terjadi penyelewengan barang jaminan kecil.

Hendaknya pad bagian pencatatan pada buku kas dengan bagian 

pengarsipan dipisahkan, sehingga struktur organisasi yang 
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dibentuk berjalan sebagaimana mestinya. Pencatatan buku kas 

dialihkan ke kasir.

2) Hendaknya dalam penetapan uang pinjaman harus mendapat 

otorisasi yang memadai yaitu dua kali, yang pertama oleh penaksir 

dan yang kedua oleh manajer cabang sehingga kemungkinan 

terjadi kesalahan dalam penetapan uang pinjaman bisa 

diminimalkan.

3) Hendaknya formulir kitir dwilipat yang semula diberi nomor 

dengan pena diganti dengan formulir yang bernomor urut tercetak 

berkaitan dengan penyimpanan barang jaminan serta mengingat 

banyak transaksi sehingga bagian pencatatan akan bersikap hati-

hati dalam mencatat dan akan mampu melakukan penelusuran 

terhadap segala kemungkinan penyimpangan yang terjadi serta 

memudahkan internal check terhadap barang jaminan di gudang.
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