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Evaluasi sistem penyaluran modal kredit  

Pada lembaga keuangan pasar 

Dinas perindagkop dan UKM 

kabupaten Sragen  

Oleh: 

Widya Anastalia 

NIM F3304193 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Lembaga Keuangan Pasar merupakan salah satu proyek dari 

Dinas Perindagkop dan UKM (Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) yang berada di Jl. Raya 

Sukowati No. 21, Sragen 57211 dan didirikan berdasarkan Keputusan 

Bupati Sragen Nomor 04 Tahun 2004. Lembaga Keuangan Pasar ini 

didirikan karena besarnya potensi usaha mikro dan kecil perdagangan 

di Kabupaten Sragen. Berdasarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan 

Penyaluran Modal Kredit bagi UKM Pedagang Pasar Melalui Pilot 

Proyek Lembaga Keuangan Pasar potensi usaha mikro kecil 
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perdagangan di Kabupaten Sragen pada tahun 2004 sudah mencapai 

33.975 pedagang yang tersebar di 47 pasar, yang berpotensi menjadi 

sasaran peredaran kredit dari renternir yang dapat memberatkan para 

pedagang, maka perlu adanya penyaluran modal kredit dengan 

prosedur mudah, cepat dan murah dari Pemerintah Kabupaten Sragen. 

Selain itu, Lembaga Keuangan Pasar didirikan untuk membantu, 

melindungi, memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro dan 

Kecil dan para pedagang pasar di wilayah Kabupaten Sragen. 

2. Tujuan, Fungsi dan Tugas Perusahaan 

Tujuan Lembaga Keuangan Pasar antara lain sebagai berikut: 

a. Memberdayakan dan mengembangkan potensi pedagang mikro dan 

kecil khususnya pedagang pasar dalam rangka meningkatkan 

perannya sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Daerah 

Kabupaten Sragen. 

b. Penyediaan permodalan usaha mikro dan kecil pedagang pasar 

dengan persyaratan yang mudah, cepat dan murah. 

c. Mengembangkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, 

meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. 

d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sragen. 

Fungsi dan Tugas Lembaga Keuangan Pasar, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Menyediakan modal bagi para pedagang mikro dan kecil di pasar 

dalam wilayah Kabupaten Sragen. 
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b. Melaksanakan penyaluran dan menarik kembali pinjaman modal 

kerja dari para pedagang mikro kecil secara harian maupun 

mingguan. 

a. Dalam operasinya pilot proyek bekerjasama dengan Dinas yang 

terkait di Kabupaten Sragen yang menangani pengelolaan pasar. 

b. Menampung dan mengatasi pengaduan dan keluhan dari 

masyarakat tentang pelaksanaan penyaluran kredit modal kerja dari 

pilot proyek. 

c. Mengadakan evaluasi dan pelaporan terhadap realisasi kegiatan 

pilot proyek kepada Bupati. 

 

3. Bidang Usaha 

Lembaga Keuangan Pasar bergerak dalam usaha penyaluran 

modal kredit kepada para pedagang pasar di wilayah Kabupaten 

Sragen. 

Modal dasar pilot proyek adalah dari: 

a Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten 

Sragen. 

b Pinjaman pihak ketiga. 

c Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat. 

d Bagian laba pilot proyek. 

e Tabungan masyarakat. 
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4. Struktur Organisasi 

Sebelum mengetahui struktur organisasi pada Lembaga 

Keuangan Pasar, akan dibahas pengertian organisasi dan struktur 

organisasi terlebih dahulu. 

Organisasi merupakan suatu sistem tentang kegiatan-kegiatan 

kerjasama antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa terdapat tiga unsur yang membentuk organisasi, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Adanya sekelompok orang, merupakan sekelompok individu untuk   

menjalankan suatu sistem. 

b. Kerjasama, merupakan suatu cara yang ditempuh untuk mencapai 

tujuan bersama. 

c. Tujuan, merupakan sasaran yang ingin dicapai dan telah ditetapkan 

bersama. 

Susunan organisasi terdiri dari: 

a. Pengawas (Ketua Harian) 

b. Pelaksana Pilot Proyek antara lain: 

1) Penanggung Jawab. 

2) Pimpinan (Manager). 

3) Bagian Akuntansi. 

4) Pemegang Kas/ Bagian Kasir. 

5) Supervisor. 
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6) Petugas Lapangan. 

Struktur organisasi adalah suatu kerangka dan susunan yang 

menunjukkan hubungan antara fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi 

orang yang menunjukkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang 

berbeda-beda dalam suatu organisasi. 

Untuk penyusunan sruktur organisasi sebaiknya dibuat secara 

sederhana, efektif dan dapat bekerjasama dengan efisien. 

Demikian pula dengan Lembaga Keuangan Pasar, sebagai suatu 

badan usaha terlebih sebagai lembaga keuangan membutuhkan struktur 

organisasi yang lebih sistematis. Struktur organisasi pada Lembaga 

Keuangan Pasar dibuat sesederhana mungkin dengan harapan dapat 

menunjang pelayanan perusahaan kepada calon nasabah, dengan 

mudah, cepat dan murah. Adapun struktur organisasi pada Lembaga 

Keuangan Pasar dapat dilihat pada gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Lembaga Keuangan Pasar 

5. Diskripsi Jabatan 

a. Pengawas (Ketua Harian) 

Badan Pengawas pada dasarnya bertugas mengadakan 

pengawasan dan pemeriksaan kepada pimpinan pilot proyek 

Lembaga Keuangan Pasar. Untuk lebih jelasnya tugas Pengawas 

antara lain sebagai berikut: 

1) Megadakan pengawasan terhadap kinerja Pelaksana pilot 

proyek Lembaga Keuangan Pasar. 

2) Mengadakan pembinaan terhadap Pelaksana pilot proyek 

Lembaga Keuangan Pasar. 

b. Penanggung Jawab 

Pada Lembaga Keuangan Pasar tugas Penanggung Jawab 

adalah bertanggung jawab atas seluruh kinerja perusahaan. 

Petugas 
Lap 

Petugas 
Lap 

Petugas 
Lap 

Petugas 
Lap 

Petugas 
Lap 

Petugas 
Lap 
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c. Pimpinan (Manager) 

Pimpinan pilot proyek mempunyai tugas: 

1) Menyusun anggaran kerja pilot proyek. 

2) Menjabarkan program kerja. 

3) Melaporkan kegiatan pilot proyek kepada Bupati maupun 

Badan Pengawas. 

d. Bagian Akuntansi 

Tugas Bagian Akuntansi adalah sebagai berikut: 

1) Membukukan aktivitas pilot proyek. 

2) Memeriksa bukti-bukti aktivitas keuangan pilot proyek. 

3) Menyusun laporan neraca dan rugi laba pilot proyek. 

e. Bagian Kasir atau Pemegang Kas 

Kasir atau Pemegang Kas mempunyai tugas: 

1) Menerima angsuran dan mencairkan pinjaman ke Petugas 

Lapangan. 

2) Mencatat semua transaksi-transaksi yang berhubungan dengan 

Lembaga Keuangan Pasar. 

3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh 

Pimpinan. 

f. Supervisor 

Tugas Supervisor adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan pengawasan aktivitas Petugas Lapangan secara 

rutin. 
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2) Memberikan laporan baik diminta maupun tidak diminta 

kepada pimpinan bilamana terjadi atau dianggap aktivitas 

Petugas Lapangan menyimpang dari tujuan atau ketentuan. 

3) Melakukan pembinaan pada Petugas Lapangan dalam melayani 

masyarakat.  

g. Petugas Lapangan 

Petugas Lapangan mempunyai tugas: 

1) Mencari nasabah atau permohonan kredit. 

2) Menyalurkan permodalan kepada pemohon kredit sesuai 

jumlah. 

3) Menarik angsuran pinjaman dan jasa bunga dari permohonan 

kredit sesuai ketentuan. 

4) Melaporkan aktivitas penyaluran dan penarikan uang kepada 

Pimpinan sesuai ketentuan. 

5) Menjalin dan menjaga hubungan yang harmonis antara Petugas 

Lapangan dengan para pemohon kredit.   

 

B. LATAR BELAKANG MASALAH 

Di masa sekarang ini peran lembaga keuangan menjadi sangat 

penting terutama dalam kaitannya untuk mendorong permodalan, 

investasi, mendorong kewirausahaan dan sebagainya. Situasi itulah yang 

menyebabkan persaingan yang semakin ketat antar lembaga keuangan, 

baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. 
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Setiap lembaga keuangan bersaing untuk membuka cabang-cabang yang 

baru di tempat yang dinilai strategis dan berpotensi untuk menyalurkan 

pinjaman kredit dengan bunga yang dinilai cukup menguntungkan, tetapi 

ada beberapa pemberi kredit yang membebankan bunga yang cukup tinggi 

sehingga memberatkan bagi nasabah. 

Sragen merupakan salah satu daerah yang dapat dinilai memiliki 

potensi Usaha Mikro Kecil perdagangan yang cukup besar. Berdasarkan 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyaluran Kredit bagi UKM Pedagang 

Pasar Melalui Pilot Proyek Lembaga Keuangan Pasar pada tahun 2004 

jumlahnya mencapai 33.975 pedagang yang tersebar di 47 pasar. Besarnya 

potensi usaha kecil menengah tersebut membuat banyak lembaga 

keuangan dan penyalur kredit bersaing untuk mendapatkan calon nasabah 

sebanyak mungkin.  

Melihat permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen 

berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik, guna memberdayakan 

dan meningkatkan kesejahteraan  pengusaha mikro dan kecil, khususnya 

para pedagang pasar di wilayah Kabupaten Sragen serta menghindarkan 

dari pemberian kredit oleh lembaga keuangan dan para penyalur kredit 

yaitu para renternir dengan bunga yang memberatkan para pedagang pasar.  

Cara yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen untuk 

menghindarkan pedagang pasar dari penyalur kredit seperti renternir 

adalah dengan merebut pasar dari para penyalur kredit tersebut. Strategi 

yang digunakan yaitu dengan memenuhi kebutuhan pinjaman modal kredit 
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dengan mudah, cepat, dan murah serta memberikan pelayanan yang lebih 

baik melalui Lembaga Keuangan Pasar. Mengingat modal utama yang 

digunakan dalam penyalurannya yaitu dari APBD Sragen, strategi tersebut 

tidak dapat terlaksana secara maksimal apabila tidak didukung oleh sistem 

penyaluran modal kredit yang baik dan pelaksanaan penyaluran modal 

kredit yang sesuai dengan Keputusan Bupati Sragen Nomor 04 Tahun 

2004. Melihat sasaran penyaluran modal kredit adalah pedagang pasar, 

maka sistem penyaluran modal kredit pada Lembaga Keuangan Pasar 

disusun secara terencana, sederhana, mudah, cepat dan murah agar dapat 

terlaksana dengan baik dan mendapatkan kepercayaan dari pedagang pasar 

untuk memberikan pinjaman modal kepada pedagang pasar tersebut, 

sehingga para pedagang pasar tidak kembali meminta pinjaman kepada 

para renternir. Namun dalam pelaksanaan operasinya masih terdapat 

beberapa permasalahan. 

Permasalahan tersebut adalah pelaksanaan pemberian pinjaman yang 

belum sesuai dengan Keputusan Bupati Sragen Nomor 04 Tahun 2004. 

Ketidaksesuaian tersebut, yaitu pemberian rekomendasi yang dilakukan 

oleh Lurah Pasar atas permohonan pinjaman dilakukan tanpa melalui 

penyeleksian yang lebih ketat berdasarkan karakter dan kredibilitas usaha. 

Selain itu, pemberian pinjaman juga diberikan kepada seluruh pedagang 

pasar di wilayah Kabupaten Sragen yang mengajukan permohonan 

pinjaman, baik pedagang yang berdomisili di Kabupaten Sragen (memiliki 

KTP Sragen) maupun tidak (tidak memiliki KTP Sragen), sedangkan 
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menurut Keputusan Bupati Sragen Nomor 04 Tahun 2004, pemberian 

pinjaman hanya diberikan kepada pedagang pasar yang berdomisili di 

Kabupaten Sragen (memiliki KTP Sragen). Hal ini menunjukkan bahwa 

pemberian pinjaman tidak tepat pada sasaran yang dapat mengakibatkan 

kemungkianan terjadinya kredit macet. 

Masalah inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan 

penelitian dengan judul  “EVALUASI SISTEM PENYALURAN 

MODAL KREDIT PADA LEMBAGA KEUANGAN PASAR DINAS 

PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA 

KECIL MENENGAH KABUPATEN SRAGEN” 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang masalah diatas perumusan masalahnya adalah 

apakah pelaksanaan sistem penyaluran modal kredit sudah sesuai dengan 

Keputusan Bupati Sragen Nomor 04 Tahun 2004? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengevaluasi sistem penyaluran modal kredit pada Lembaga 

Keuangan Pasar dalam memberikan modal kreditnya bagi para pedagang 

pasar di wilayah Kabupaten Sragen apakah sudah sesuai dengan 

Keputusan Bupati Sragen Nomor 04 Tahun 2004. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 
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a. Bagi Lembaga Keuangan Pasar hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan agar 

Lembaga Keuangan Pasar dapat menerapkan sistem yang lebih baik 

sehingga penyaluran modalnya dapat disalurkan sesuai dengan tujuan 

dan sasarannya, yaitu memberikan pinjaman modal kepada pedagang 

pasar di wilayah Kabupaten Sragen dengan mudah, cepat dan murah. 

b. Bagi pembaca hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah 

informasi dan dapat memberikan masukan yang dapat digunakan 

dalam penelitian-penelitian selanjutnya mengenai sistem penyaluran 

modal kredit. 

BAB II 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Sistem dan Prosedur 

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu 

dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan 

tertentu (Mulyadi, 2001: 2). Dari definisi ini dapat dirinci lebih lanjut 

pengertian umum mengenai sistem sebagai berikut: 

a. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. 

b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang 

bersangkutan. 
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c. Unsur-unsur tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. 

d. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. 

Pengertian sistem menurut Zaki Baridwan (1985: 3) adalah suatu 

kerangka-kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan 

yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk 

melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. 

Pengertian prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih 

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, 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 
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kertas. Contoh formulir adalah: faktur penjulan, bukti kas keluar 

dan cek. 

b.  Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan 

untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan 

dan data lainnya. Contoh jurnal adalah jurnal penerimaan kas, 

jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum.  

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 

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar 

diperlukan rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu 

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

rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum 

dalam rekening tertentu dalam buku besar. 

e. Laporan 

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang 

dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba 

yang ditahan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, 
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dan sebaginya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran 

sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer 

dan tayangan pada layar monitor komputer. 

Sistem akuntansi tidak dapat terlepas dari unsur-unsur sistem 

pengendalian intern. Adapun unsur-unsur sistem pengendalian intern 

menurut (Mulyadi, 2001:  164) adalah sebagai berikut: 

a. Sistem organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. 

Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) 

pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi 

yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok 

perusahaan. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan 

dan biaya. 

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar 

otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui 

terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi 

harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk 

otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. 

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 

unit organisasi. 
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Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang 

dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan 

terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara yang untuk 

menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi 

tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan 

efektif dan efisien, meskipun hanya sedikit unsur sistem 

pengendalian intern. 

 

 

3. Tujuan Sistem Akuntansi 

Tujuan umum sistem akuntansi menurut Mulyadi (2001: 19), 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha 

baru. 

Kebutuhan sistem akuntansi terjadi jika perusahaan baru 

didirikan atau suatu perusahaan menciptakan usaha baru yang 

berbeda dengan usaha yang telah dijalankan selama ini.  

b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 

sudah ada. 

Adakalanya sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat 

memenuhi kebutuhan manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan 
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penyajian maupun struktur informasi yang terdapat dalam laporan. 

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perkembangan usaha 

perusahaan, sehingga menuntut sistem akuntansi untuk dapat 

menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang lebih baik dan 

tepat penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan manajemen. 

c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan 

intern. 

Yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reability) 

informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap 

mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan 

perusahaan. 

d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi. 

Pengembangan sistem akuntansi seringkali ditujukan untuk 

menghemat biaya. Informasi merupakan barang ekonomi. Untuk 

memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi yang 

lain. Oleh karena itu, dalam menghasilkan informasi perlu 

dipertimbangkan besarnya manfaat yang diperoleh dengan 

pengorbanan yang dilakukan. 

 

4. Pengertian Lembaga Keuangan 

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



 19 

Lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian 

modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan 

dana dan kelompok yang memerlukan dana (Subagyo, 1997: 4). 

Lembaga keuangan menurut UU No 14 Tahun 1967 Pasal 1 

adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang 

keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam 

masyarakat (Suyatno, 1989: 1). 

 

 

 

 

5. Fungsi Lembaga Keuangan 

Fungsi lembaga keuangan menurut Suyatno (1989: 1) antara lain 

sebagai berikut: 

a. Sebagai penerima kredit 

Dalam hal ini lembaga keuangan menerima uang serta dana-

dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk: 

1) Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta atau diambil 

setiap saat. 

2) Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan 

yang penarikannya kembali hanya hanya dapat dilakukan 

setelah jangka waktu yang ditentukan habis. 
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3) Simpanan dalam rekening koran atau giro atas nama si 

penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis 

kepada bank. 

Fungsi pertama ini mencerminkan bahwa lembaga keuangan 

melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan 

menghimpun uang dari pihak ketiga. 

b. Sebagai pemberi kredit 

Hal ini berarti bahwa lembaga keuangan melaksanakan 

perkreditan secara aktif. 

Fungsi lembaga keuangan terutama dilihat sebagai pemberi 

kredit, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari 

deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada 

penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri. 

c. Sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang 

berasal dari modal sendiri, simpanan atau tabungan masyarakat. 

 

6. Lembaga Keuangan Pasar 

Berdasarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyaluran Modal 

Kredit bagi UKM Pedagang Pasar Melalui Pilot Proyek Lembaga 

Keuangan Pasar, pengertian Lembaga Keuangan Pasar adalah proyek 

yang didirikan oleh Bupati Sragen melalui Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan UKM dimana usahanya menyalurkan 
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modal secara kredit kepada para pedagang pasar di wilayah Kabupaten 

Sragen dengan mudah, cepat dan murah. 

 

7. Pengertian Modal 

Arti modal pada dasarnya sebagai ”hasil produksi yang 

digunakan untuk memproduksi lebih lanjut” (Bambang Riyanto, 1997: 

17). 

Beberapa pengertian modal menurut beberapa penulis adalah 

sebagai berikut: 

§ Menurut Litge dari Bambang Riyanto (1997: 18), modal hanyalah 

dalam artian uang. 

§ Schwiedland dari Bambang Riyanto (1997: 18) memberikan 

pengertian modal dalam artian yang lebih luas, di mana modal itu 

meliputi baik modal dalam bentuk uang, maupun dalam bentuk 

barang, misalnya mesin dan barang-barang dagangan. 

§ Prof. Polak dari Bambang Riyanto (1997: 18) mengartikan modal 

adalah sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. 

 

8. Pengertian Kredit 

Kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti 

kepercayaan (truth/faith). Oleh karena itu, dasar dari kredit ialah 

kepercayaan (Suyatno, 1992: 12). 
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Pengertian kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan 

pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk 

barang, uang, maupun jasa (Suyatno, 1992: 12).  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, kredit dapat diartikan penyediaaan uang, tagihan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam-meminjam antar pihak bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari uraian 

tersebut dapat disimpulkan: 

a. Pemberian kredit menunjukkan adanya suatu pembayaran uang, 

tagihan, atau dapat juga berupa barang dari pihak bank kepada 

pihak lain, yang menimbulkan suatu kewajiban pihak yang 

bersangkutan untuk melunasi pinjaman tersebut. 

b. Pemberian suatu kredit dilakukan berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan kedua belah pihak berdasar atas dasar suatu 

kepercayaan. 

c. Dalam proses pengembalian kredit, jangka waktu dan besarnya 

bunga pinjaman bank yang disepakati telah ditentukan. 

 

9. Unsur-unsur Kredit 

Menurut Suyatno (1992: 14), unsur-unsur pemberian kredit 

adalah sebagai berikut: 
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a. Kepercayaan 

Yaitu keyakinan dari lembaga pemberi kredit bahwa prestasi 

yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan 

benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di 

masa yang akan datang. 

b. Waktu 

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian 

prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di masa yang 

akan datang. 

 

 

 

c. Degree or Risk 

Yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari 

adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi 

dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari. 

d. Prestasi 

Yaitu dapat berupa barang, jasa atau uang. Namun, karena 

kehidupan modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka dalam 

transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering 

kita jumpai dalam praktik perkreditan. 

 

10. Jaminan Kredit 
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Jaminan atau agunan adalah penyerahan kekayaan dari debitur 

kepada kreditur sebagai pernyataan kesanggupan seseorang untuk 

menanggung pembayaran kembali suatu hutang (Suyatno, 1992: 81). 

Kekayaan dari barang jaminan tersebut adalah untuk memberikan 

hak dan kekuasaan lembaga keuangan guna memperoleh pelunasan 

kredit dari hasil penjualan barang jaminan apabila debitur melakukan 

ingkar janji dan mendorong debitur untuk memenuhi perjanjian kredit. 

Oleh karena itu, para analis kredit harus jeli dan teliti dalam penilaian 

barang-barang yang dijaminkan kepada lembaga keuangan, baik dari 

nilai ekonomis maupun yuridis dari barang jaminan tersebut. 

Secara umum, jaminan perkreditan dapat dilihat dari berbagai 

sudut, antara lain sebagai berikut: 

a. Dari pemilik barang jaminan itu sendiri 

Dari sudut pemilik barang jaminan itu sendiri, jaminan 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1) Dapat berupa kekayaan debitur yang bersangkutan. 

2) Dapat berupa kekayaan dari pihak ketiga lainnya yang 

digunakan untuk mengambil kredit. 

b. Dari fungsinya dalam kegiatan perkreditan 

Dari fungsinya dalam kegiatan perkreditan, jaminan 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1) Jaminan utama, yaitu barang yang diperoleh dari kredit yang 

dipinjamkan. 
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2) Jaminan tambahan, yaitu jaminan lainnya dengan maksud 

sebagai tambahan alat pengaman. 

c. Dari jumlah kreditur  

Dari jumlah krediturnya, jaminan dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu: 

1) Jaminan tunggal 

Yaitu suatu kekayaan hanya ada pengikatan jaminan 

dengan satu lembaga keuangan saja. 

2) Jaminan gabungan 

Yaitu diikat sebagai barang jaminan oleh beberapa 

kreditur secara bersama-sama atau sendiri oleh masing-masing 

kreditur yang bersangkutan. 

d. Dari sudut yuridis 

Dari sudut yuridis, jaminan dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu: 

1) Jaminan kebendaan 

a) Benda bergerak 

Yaitu benda yang mempunyai ciri-ciri sifat tidak bergabung 

dengan tanah (misalnya: mobil, kendaraan bermotor). 

b) Benda tidak bergerak 

Yaitu benda yang mempunyai ciri-ciri yang sifatnya tidak 

bergerak (misalnya: tanah, bangunan) dan ditentukan oleh 

Undang-undang (misalnya: hak guna barang).  
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2) Jaminan bukan kebendaan 

Yaitu suatu perjanjian dimana pihak ketiga menyanggupi 

kepada pihak berpiutang, bahwa pihak ketiga tersebut 

menyanggupi pembayaran suatu hutang apabila orang yang 

berhutang tidak menepati janjinya. 

 

11. Tujuan Kredit 

Tujuan kredit menurut  Suyatno (1992: 15), antara lain: 

a. Turut menyukseskan program pemerintah dalam bidang ekonomi 

dan pembangunan. 

b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan 

fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 

c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin. 

 

12. Fungsi Kredit 

Fungsi kredit menurut Suyatno (1992: 16), antara lain: 

a. Meningkatkan daya guna barang uang. 

b. Meningkatkan peredaran lalu lintas uang. 

c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang. 

d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. 

e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. 

f. Meningkatkan pemerataan pendapatan. 

g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. 
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13. Prinsip Penilaian Kredit 

Suatu lembaga keuangan dalam memberikan kredit untuk 

penyaluran modalnya, harus berhati-hati untuk meminimalkan tingkat 

risiko tertentu dalam pelaksanaannya. Untuk itu setiap permohonan 

kredit harus dinilai.  

Prinsip penilaian kredit menurut Mulyono (1993: 11) dikenal 

dengan prinsip 6C dimana prinsip itu terdiri dari berbagai macam 

karakter antara lain: 

a. Character 

Yaitu suatu kepercayaan bahwa bahwa debitur memiliki 

kepribadian yang baik serta rasa tanggung jawab dalam 

melaksanakan usahanya. Semua itu dapat dilihat dengan mengenal 

dan mengumpulkan keterangan mengenai calon debitur. 

b. Capacity 

Yaitu suatu penilaian yang dilakukan kepada calon debitur 

mengenai kemampuannya dalam melunasi kewajibannya, agar 

pengembalian kredit tepat pada waktunya. 

c. Capital 

Yaitu jumlah dana atau modal yang dimilki oleh calon 

debitur. Sebelum memutuskan untuk memberikan kredit kepada 

calon debitur, kreditur harus mengetahui pertimbangan antara 

jumlah modal dengan jumlah hutang calon debitur tersebut. 
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d. Collateral 

Yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh 

peminjam/ debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. 

e. Conditions 

Yaitu suatu keadaan yang dapat mempengaruhi kelancaran 

usaha oleh debitur. Pihak kreditur harus mengetahui kondisi usaha 

pemasaran usaha calon debitur. 

f. Constraint 

Yaitu batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak 

memungkinkan seseorang melakukan usaha di suatu tempat.  

 

14. Sistem Penyaluran Modal Kredit pada Lembaga Keuangan Pasar 

Berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor 04 Tahun 2004 

a. Fungsi yang terkait 

Fungsi-fungsi yang terkait pada sistem penyaluran modal 

kredit berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor 04 Tahun 

2004, sebagai berikut: 

1) Petugas Lapangan 

Petugas Lapangan merupakan fungsi operasional pada 

sistem ini. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut: 

a) Menerima permohonan pengajuan pinjaman dari nasabah. 

b) Mengadakan pengecekan pada nasabah yang mengajukan 

permohonan pinjaman. 
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c) Memintakan rekomendasi persetujuan pada Lurah Pasar 

atas surat permohonan modal kredit dari nasabah. 

d) Membuat rekap pinjaman nasabah dan memintakan 

persetujuan/ pengesahan dari Manajer. 

e) Memberikan dan mencairkan pinjaman yang sudah 

disahkan oleh Manajer pada Bagian Kasir. 

f) Memberikan dan merealisasikan pinjaman kredit dari 

nasabah. 

2) Lurah Pasar 

Lurah Pasar merupakan fungsi operasional pada sistem 

ini. Lurah Pasar bertugas memberikan rekomendasi kepada 

pedagang pasar yang mengajukan permohonan modal kredit 

dengan syarat memiliki KTP Sragen, memiliki karakter dan 

kredibilitas usaha yang baik. 

3) Pimpinan/ Manajer 

Manajer merupakan fungsi operasional pada sistem ini. 

Tugas Manajer adalah menerima dan mengesahkan rekap 

permohonan pinjaman dari Petugas Lapangan. 

4) Bagian Kasir 

Bagian Kasir merupakan fungsi penyimpanan pada sistem 

ini. Tugas Bagian Kasir adalah sebagai berikut: 

a) Mencatat semua transaksi dalam buku kas harian. 
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b) Menerima rekap pinjaman dan mencairkan rekap pinjaman 

dari Petugas Lapangan yang sudah disahkan oleh Manajer. 

5) Bagian Akuntansi 

Bagian Akuntansi merupakan fungsi pencatatan pada 

sistem ini. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut: 

a) Menerima dan memasukkan rekap pinjaman di program 

komputer. 

b)   Membuat laporan arus kas (cash flow). 

6) Supervisor 

Supervisor merupakan fungsi operasional pada sistem ini. 

Tugas Supervisor adalah sebagai berikut: 

a) Melakukan pengawasan pemberian pinjaman dari nasabah. 

b) Melakukan evaluasi pemberian pinjaman oleh Petugas 

Lapangan. 

c) Bertanggung jawab atas penarikan kredit macet dari 

Petugas Lapangan. 

d) Mencatat dan membuat pelaporan hasil evaluasi Petugas 

Lapangan kepada Manajer. 

b. Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan pada sistem penyaluran modal ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Surat permohonan modal kredit 
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Surat permohonan modal kredit merupakan dokumen 

yang berisi permohonan modal kredit dari calon nasabah. 

Dokumen ini berfungsi sebagai bukti adanya permohonan 

pinjaman dari calon nasabah. Dokumen ini berisi: nama dan 

alamat Lembaga Keuangan Pasar, nama surat, nomor urut 

surat, nama dan alamat calon pemohon kredit, bidang usaha 

calon pemohon kredit, nomor KTP dan lampiran foto copy 

KTP Sragen, jumlah dan jangka waktu pinjaman, jaminan yang 

dapat diberikan, bagian sebagai tempat untuk otorisasi dari 

Lurah Pasar, bukti permohonan dari pemohon, yaitu berupa 

tanda tangan atau cap ibu jari. 

 

 

2) Rekap pinjaman 

Rekap pinjaman merupakan dokumen perusahaan yang 

berfungsi untuk merekap surat permohonan modal kredit. 

Rekap pinjaman berisi: nama dokumen, hari, tanggal, dan 

wilayah sektor transaksi, tidak dapat terdapat nomor urut 

dokumen, baik tercetak maupun tidak tercetak pada dokumen, 

terdapat bagian sebagai tempat untuk otorisasi dari Petugas 

Lapangan dan otorisasi dari Manajer Lembaga Keuangan 

Pasar. 

3) Bukti kas kredit/ Bukti kas keluar 
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Bukti kas kredit berfungsi sebagai bukti telah 

diberikannya pinjaman modal kredit dari Lembaga Keuangan 

Pasar kepada pedagang pasar. Bukti kas kredit ini ada tiga 

rangkap, yaitu warna putih untuk Petugas Lapangan, warna 

kuning untuk untuk Bagian Kasir, dan warna merah jambu 

sebagai bukti untuk dilampirkan pada rekap pinjaman. Bukti 

kas kredit ini berisi: nama dokumen, nomor urut kas yang 

ditulis secara manual, besarnya nominal pinjaman yang telah 

dicairkan, nama pemberi kredit (Petugas Lapangan), terdapat 

tanggal dan tempat pemberian kredit, terdapat bagian sebagai 

tempat untuk bukti telah menerima pinjaman berupa tanda 

tangan atau cap ibu jari dari penerima modal. 

 

4) Surat pengakuan hutang 

Surat pengakuan hutang berfungsi sebagai bukti 

perjanjian nasabah kepada Lembaga Keuangan Pasar untuk 

mengakui jumlah hutangnya. Selain itu, dokumen berfungsi 

menunjukkan tanggung jawab nasabah untuk memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditetapkan. Apabila nasabah tidak sanggup memenuhi 

kewajibannya, maka nasabah berkewajiban memindahkan 

kepemilikan jaminan yang disepakati kepada Lembaga 

Keuangan Pasar sesuai dengan jangka waktu yang telah 
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ditetapkan. Surat pengakuan hutang berisi: nama dan alamat 

nasabah, jumlah pinjaman modal, jangka waktu pinjaman, 

jaminan yang dapat diberikan, tempat dan tanggal pada saat 

pengisian surat, bagian sebagai tempat untuk otorisasi dari 

Petugas Lapangan, otorisasi dari Manajer, bukti persetujuan isi 

perjanjian surat dari nasabah, yaitu berupa tanda tangan atau 

cap ibu jari. 

c. Catatan akuntansi yang digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan pada sistem penyaluran 

modal kredit adalah sebagai berikut: 

1) Buku kas harian 

Buku kas harian berfungsi untuk mencatat seluruh 

pemasukan dan pengeluaran kas harian perusahaan. Buku kas 

harian berisi: kolom tanggal, kolom keterangan transaksi, 

kolom debit, kredit dan saldo. 

2) Jurnal umum 

Jurnal umum berfungsi untuk mencatat transaksi 

perusahaan selain transaksi kas masuk dan keluar. Jurnal umum 

berisi: kolom tanggal, keterangan, debit, kredit dan saldo. 

Jurnal umum dicatat pada program komputer. 

3) Buku besar 

Buku besar berfungsi untuk menunjukkan rekening-

rekening perusahaan. Buku besar ini berisi: nomor akun, nama 
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akun, tanggal, keterengan transaksi, debit, kredit dan saldo. 

Pada sistem ini buku besar tercatat secara otomatis pada 

program komputer. 

d. Laporan 

Laporan yang digunakan pada sistem penyaluran modal ini 

adalah laporan arus kas (cash flow). Laporan arus kas merupakan 

laporan perusahaan yang berfungsi memberikan informasi arus kas 

perusahaan. Laporan ini berisi: kolom nomor, kolom keterangan, 

kolom jumlah, kolom arus kas setiap tanggal. Laporan ini dibuat 

dalam periode satu minggu. Laporan sudah tercatat otomatis pada 

program komputer. 

 

 

e. Prosedur Penyaluran Modal Kredit pada Lembaga Keuangan Pasar  

Prosedur penyaluran modal kredit pada Lembaga Keuangan 

Pasar meliputi prosedur permohonan dan pencairan modal. Adapun 

prosedur tersebut diuraikan sebagai berikut: 

Pedagang atau calon nasabah mengajukan permohonan 

pinjaman dengan mengisi blanko permohonan yang sudah 

disediakan Petugas Lapangan. Blanko tersebut yaitu surat 

permohonan modal kredit di Kantor Perwakilan tiap pasar kepada 

Petugas Lapangan. Syarat ketentuan umum calon penerima 

pinjaman modal kredit antara lain: 
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1) Pengusaha mikro dan kecil pedagang pasar yang berdomisili di 

daerah Kabupaten Sragen (KTP) Sragen. 

2) Telah mempunyai kegiatan usaha ekonomi produktif dibidang 

perdagangan meliputi toko kelontong, pedagang pengumpul, 

pedagang dasaran, pedagang adegan atau tanpa dasaran, 

warung makan dan lain sebagainya. 

3) Mempunyai karakter dan riwayat pinjaman serta usaha yang 

baik dan layak. 

4) Calon nasabah mengajukan permohonan kepada pimpinan 

Lembaga Keuangan Pasar melalui Petugas Lapangan. 

5) Calon nasabah memiliki jaminan dan atau tanpa jaminan tetapi 

dapat diyakini memiliki kreditabilitas yang baik atas 

rekomendasi Lurah Pasar. 

Berdasarkan pengajuan permohonan pinjaman dari pedagang 

calon nasabah Petugas Lapangan melakukan pengecekan dan 

seleksi di lapangan. Adapun tata cara seleksi yang dilakukan antara 

lain sebagai berikut: 

1) Petugas Lapangan Pilot Proyek melaksanakan penilaian 

terhadap permohonan sampai dengan Rp. 300.000,00 dan 

langsung memberikan persetujuan atas permohonan pinjaman 

pedagang pasar dengan mendasarkan persyaratan yang telah 

ditentukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja. 
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2) Pimpinan Pilot Proyek bersama Petugas Lapangan melakukan 

penilaian untuk permohonan pinjaman di atas Rp. 300.000,00 

(tiga ratus ribu rupiah) kemudian langsung memberikan 

persetujuan dan merealisasikan pinjaman selambatnya 2 (dua) 

hari kerja. 

3) Dalam memberikan penilaian dan persetujuan pinjaman kepada 

pedagang mikro dan kecil di pasar terlebih dahulu koordinasi 

dan minta pertimbangan dari Lurah atau Kepala pasar atau staf 

pasar yang bersangkutan. 

Pemberian pinjaman diberikan berdasarkan ketentuan kredit 

sesuai dengan Keputusan Buapti Sragen Nomor 04 Tahun 2004. 

Adapun ketentuan kredit tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Pinjaman modal hanya untuk modal kerja usaha mikro dan 

kecil para pedagang pasar wilayah Kabupaten Sragen. 

2) Besar pinjaman bagi usaha mikro kecil bagi angsuran harian 

paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 

sedangkan bagi angsuran mingguan paling banyak Rp. 

1.000.000, 00 (satu juta rupiah). 

3) Jangka waktu untuk kredit harian selama 30 hari dan untuk 

mingguan paling lama 3 (tiga) bulan. 

4) Bunga 2 % per bulan. 

5) Penilaian permohonan kredit sampai dengan Rp. 200.000,00 

dilaksanakan Petugas Lapangan dan kredit di atas Rp. 
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200.000,00 merupakan kewenangan Pimpinan pilot proyek 

Kabupaten Sragen. 

6) Penyaluran pinjaman dan pembayaran angsuran (pokok dan 

bunga) dilakukan melalui Petugas Lapangan Pilot Proyek pasar 

setempat. 

Berdasarkan hasil pengecekan Petugas Lapangan 

memintakan rekomendasi persetujuan kepada Lurah Pasar atau Ka. 

UPTD Pasar. Lurah Pasar memberikan rekomendasi persetujuan 

apabila calon nasabah memberikan jaminan kredit yang harus 

dipenuhi oleh pemohon kredit. Jaminan tersebut sangat sederhana 

yaitu hanya dengan menunjukkan KTP Sragen, dan memberikan 

foto copy KTP tersebut kepada Petugas Lapangan sebagai arsip. 

Berdasarkan rekomendasi persetujuan Lurah Pasar pada calon 

nasabah, Petugas Lapangan merekap semua calon nasabah dan 

dimintakan persetujuan kepada Manajer pada rekap pinjaman. 

Rekap pinjaman yang sudah diberikan persetujuan dan atau 

pengesahan Manajer dibawa ke Bagian Kasir untuk pencairan 

kredit pinjaman. 

Berdasar rekap pinjaman yang sudah disahkan Manajer, 

Bagian Kasir memberikan pembayaran pencairan kredit nasabah 

melalui Petugas Lapangan. 

Petugas Lapangan menyerahkan pinjaman kepada nasabah 

dan dibuatkan surat pengakuan hutang. 
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Petugas Lapangan membuat bukti telah diberikannya 

pinjaman pada bukti kas debit tiga rangkap, yaitu warna putih 

untuk Petugas Lapangan, kuning untuk Bagian Kasir, dan merah 

jambu dilampirkan pada rekap pinjaman untuk diarsip oleh Bagian 

Akuntansi. 

 Rekap pinjaman diberikan ke Bagian Akuntansi untuk 

dimasukkan datanya pada program komputer. 

f. Bagan Alir Prosedur Sistem Penyaluran Modal Kredit pada 

Lembaga Keuangan Pasar Berdasarkan Keputusan Bupati Sragen 

Nomor 04 Tahun 2004. 

Bagan alir sistem pada Lembaga Keuangan Pasar adalah 

sebagai berikut: 

Prosedur Permohonan Modal Kredit 
Lembaga Keuangan Pasar 

 
Petugas Lapangan 
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Keterangan : 
SPMK  : Surat Permohonan Modal Kredit 
RP  : Rekap Pinjaman 
BKKr  : Bukti Kas Kredit 
PL  : Petugas Lapangan 
SPH  : Surat Pengakuan Hutang 

 

 
Gambar 2.1 Bagan Alir Prosedur Permohonan Modal Kredit dari calon 
nasabah ke Lembaga Keuangan Pasar Melalui Petugas Lapangan 

 

 

Prosedur Permohonan Modal Kredit 
Permohonan Otorisasi 

 
Lurah Pasar 
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1

SPMK

Memeriksa 
SPMK

Ya

Memberikan 
Rekomendasi

Otorisasi 
dari LP

SPMK

2

Tidak

Jika Tidak Ber KTP Sragen

Jika ber KTP Sragen

 
 
 
 
 
Keterangan : 
SPMK  : Surat Permohonan Modal Kredit 
LP  : Lurah Pasar 
 

 
 
Gambar 2.2 Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan Permohonan Modal Kredit, 
Permohonan Otorisasi Lurah Pasar 
 

 

Prosedur  Permohonan  Modal Kredit 

Permohonan Otorisasi 

 

Selesai 
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Manajer 

 

 

 

 

Keterangan : 
SPMK  : Surat Permohonan Modal Kredit 
RP  : Rekap Pinjaman 
 

 

Gambar 2.3 Bagan Alir Prosedur Permohonan Modal Kredit Lembaga 
Keuangan Pasar, Permohonan Otorisasi Manajer 
 

 

Prosedur Pencairan Modal Kredit 

Lembaga Keuangan Pasar 
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Bagian Kasir 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
SPMK  : Surat Permohonan Modal Kredit 
RP  : Rekap Pinjaman 
BKKr  : Bukti Kas Kredit 
 

 

 
Gambar 2.4 Bagan Alir Prosedur Pencairan Modal Kredit Lembaga 
Keuangan Pasar oleh Bagian Kasir 
 
 

Prosedur Pencairan Modal Kredit 

Lembaga Keuangan Pasar 
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Bagian Akuntansi 

 

 
 

 
Keterangan : 
RP  : Rekap Pinjaman 
BKKr  : Bukti Kas Kredit 
 
 
Gambar 2.5 Bagan Alir Prosedur Pencairan Modal Kredit Lembaga 
Keuangan Pasar, Pembukuan oleh Bagian Akuntansi 
 
 

B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

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



 44 

1. Pelaksanaan Sistem Penyaluran Modal Kredit pada Lembaga 

Keuangan Pasar 

a. Fungsi yang Terkait 

Fungsi yang terkait pada sistem penyaluran modal kredit 

pada Lembaga Keuangan Pasar adalah sebagai berikut: 

1) Petugas Lapangan 

Petugas Lapangan merupakan fungsi operasional pada 

sistem ini. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut: 

a) Menerima permohonan modal kredit dari calon nasabah. 

b) Mengajukan surat permohonan modal kredit dari calon 

nasabah kepada Lurah Pasar untuk memberikan 

rekomendasi. 

c) Merekap permohonan modal kredit pada rekap pinjaman 

dan meminta persetujuan kepada Manajer mengenai 

permohonan modal kredit tersebut. 

d) Mencairkan permohonan modal kredit dari nasabah yang 

telah disetujui oleh Manajer ke Bagian Kasir. 

e) Memberikan pinjaman modal kredit kepada pedagang pasar 

pemohon kredit. 

2) Lurah Pasar 

Lurah Pasar merupakan fungsi operasional pada sistem 

ini. Dalam penyaluran modal kredit ini, Lurah Pasar bertugas 
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memberikan rekomendasi kepada pedagang pasar yang 

mengajukan permohonan pinjaman. 

3) Manajer 

Manajer merupakan fungsi operasional pada sistem ini. 

Adapun tugas Manajer adalah sebagai berikut: 

a) Memberikan persetujuan permohonan modal kredit dari 

pedagang pasar melalui Petugas Lapangan. 

b) Mengecek dan mengesahkan rekap pinjaman. 

4) Bagian Kasir  

Bagian Kasir merupakan fungsi penyimpanan pada sistem 

ini. Adapun tugas Bagian Kasir adalah sebagai berikut: 

a) Memberikan pencairan pinjaman yang telah disetujui oleh 

Manajer. 

b) Mencatat dan membukukan semua transaksi kas ke buku 

kas harian. 

5) Bagian Akuntansi 

Bagian Akuntansi merupakan fungsi pencatatan pada 

sistem ini. Adapun tugas Bagian Akuntansi adalah sebagai 

berikut: 

a) Memeriksa dan memasukkan rekap pinjaman ke daftar 

pinjaman pada program komputer. 

b) Membuat laporan arus kas (cash flow) pada program 

komputer. 
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6) Supervisor 

Supervisor merupakan fungsi opersional pada sistem ini. 

Adapun tugas supervisor adalah sebagai berikut: 

a) Mendampingi dan mengawasi kegiatan Petugas Lapangan 

di pasar. 

b) Bertanggung jawab atas penarikan kredit macet dari 

Petugas Lapangan.  

b. Dokumen yang Digunakan 

1) Surat permohonan modal kredit 

Surat permohonan modal kredit merupakan dokumen 

yang berisi permohonan modal kredit dari calon nasabah. Surat 

ini berfungsi sebagai bukti adanya permohonan pinjaman dari 

calon nasabah. Surat permohonan modal kredit berisi: nama 

dan alamat Lembaga Keuangan Pasar, nama surat, nomor urut 

surat, nama  dan alamat calon pemohon kredit, bidang usaha 

calon pemohon kredit, nomor KTP dan lampiran foto copy 

KTP, jumlah dan jangka waktu pinjaman, jaminan yang dapat 

diberikan, otorisasi dari Lurah Pasar, bukti permohonan dari 

pemohon, yaitu berupa tanda tangan atau cap ibu jari. 

2) Rekap pinjaman 

Rekap pinjaman merupakan dokumen perusahaan yang 

berfungsi untuk merekap surat permohonan modal kredit. 

Rekap pinjaman berisi: nama dokumen, hari, tanggal, dan 
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wilayah sektor, tidak dapat terdapat nomor urut dokumen, baik 

tercetak maupun tidak tercetak pada dokumen, bagian sebagai 

tempat untuk otorisasi dari Petugas Lapangan dan Manajer 

Lembaga Keuangan Pasar. 

3) Bukti kas kredit/ Bukti kas keluar 

Bukti kas kredit merupakan dokumen yang berfungsi 

sebagai bukti telah diberikannya pinjaman modal kredit dari 

Lembaga Keuangan Pasar kepada pedagang pasar. Bukti kas 

kredit ini ada tiga rangkap, yaitu warna putih untuk Petugas 

Lapangan, warna kuning untuk untuk Bagian Kasir, dan warna 

merah jambu untuk sebagai bukti untuk dilampirkan pada rekap 

pinjaman. Bukti kas kredit ini berisi: nama dokumen, nomor 

urut kas yang ditulis secara manual, besarnya nominal 

pinjaman yang telah dicairkan, nama pemberi kredit (Petugas 

Lapangan), terdapat tanggal dan tempat pemberian kredit, 

terdapat bagian sebagai tempat untuk bukti berupa tanda tangan 

atau cap ibu jari dari penerima modal bahwa telah diterimanya 

pinjaman. 

4) Surat pengakuan hutang 

Surat pengakuan hutang berfungsi sebagai bukti 

perjanjian nasabah kepada Lembaga Keuangan Pasar untuk 

mengakui jumlah hutangnya. Dokumen juga berfungsi sebagai 

bukti untuk mengakui kewajibannya sesuai dengan jangka 
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waktu yang telah ditetapkan. Nasabah berkewajiban 

memindahkan kepemilikan jaminannya apabila tidak dapat 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang 

telah ditetapkan. Surat pengakuan hutang berisi: nama dan 

alamat nasabah, jumlah pinjaman modal, jangka waktu 

pinjaman, jaminan yang dapat diberikan, tempat dan tanggal 

pada saat pengisian surat, bagian sebagai tempat untuk 

pemberian otorisasi dari Petugas Lapangan, otorisasi dari 

Manajer, dan bukti persetujuan isi perjanjian surat dari 

nasabah, yaitu berupa tanda tangan atau cap ibu jari. 

c. Catatan Akuntansi 

Catatan akuntansi yang digunakan pada sistem penyaluran 

modal kredit ini adalah sebagai berikut: 

1) Buku kas harian 

Buku kas harian merupakan catatan akuntansi yang 

berfungsi untuk mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran 

kas harian perusahaan. Buku kas harian berisi: kolom tanggal 

transaksi, kolom keterangan transaksi, kolom debit, kredit, dan 

saldo. 

2) Jurnal umum 

Jurnal umum berfungsi untuk mencatat transaksi 

perusahaan selain transaksi kas masuk dan keluar. Jurnal ini 
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berisi: kolom tanggal, kolom transaksi, kolom debit, kredit dan 

kolom saldo. Jurnal umum dicatat pada program komputer. 

3) Buku besar 

Buku besar berfungsi untuk menunjukkan rekening-

rekening perusahaan. Buku besar ini berisi: nomor akun, nama 

akun, tanggal, keterangan transaksi, debit, kredit dan saldo. 

Pada sistem ini buku besar tercatat secara otomatis pada 

program komputer yang digunakan oleh perusahaan. 

d. Laporan 

Laporan yang digunakan pada sistem penyaluran modal ini 

adalah Laporan arus kas (cash flow). Laporan arus kas merupakan 

laporan perusahaan yang berfungsi memberikan informasi arus kas 

masuk dan keluar perusahaan. Laporan ini berisi: kolom nomor, 

kolom keterangan, kolom jumlah, kolom arus kas setiap tanggal. 

Laporan ini dibuat dalam periode satu minggu. Laporan sudah 

tercatat otomatis pada program komputer. 

e. Prosedur  Pelaksanaan Penyaluran Modal Kredit pada Lembaga 

Keuangan Pasar 

Prosedur pelaksanaan penyaluran modal kredit pada Lembaga 

Keuangan Pasar meliputi prosedur permohonan dan pencairan 

modal.  
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Adapun uraian mengenai prosedur tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Pedagang pasar mengajukan permohonan modal kepada 

Lembaga Keuangan Pasar melalui Petugas Lapangan. Syarat-syarat 

ketentuan umum calon penerima pinjaman modal kredit adalah 

sebagai berikut: 

1) Calon nasabah adalah pengusaha mikro dan kecil pedagang 

pasar yang memiliki KTP Sragen atau tidak memiliki KTP 

Sragen. 

2) Telah mempunyai kegiatan usaha ekonomi produktif dibidang 

perdagangan meliputi toko kelontong, pedagang pengumpul, 

pedagang dasaran, pedagang adegan atau tanpa dasaran, 

warung makan dan lain sebagainya. 

3) Calon nasabah mengajukan permohonan kepada pimpinan 

Lembaga Keuangan Pasar melalui Petugas Lapangan. 

4) Calon nasabah memiliki jaminan dan atau tanpa jaminan dan 

mendapat rekomendasi dari Lurah Pasar. 

Setelah menerima permohonan pinjaman modal kredit dari 

pedagang pasar, Petugas Lapangan melakukan penyeleksian 

terlebih dahulu. Adapun penyeleksian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1) Petugas Lapangan Pilot Proyek melaksanakan penilaian 

terhadap permohonan sampai dengan Rp. 300.000,00 dan 
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langsung memberikan persetujuan atas permohonan pinjaman 

pedagang pasar dengan mendasarkan persyaratan yang telah 

ditentukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja. 

2) Pimpinan Pilot Proyek bersama Petugas Lapangan melakukan 

penilaian untuk permohonan pinjaman di atas Rp. 300.000,00 

(tiga ratus ribu rupiah) kemudian langsung memberikan 

persetujuan dan merealisasikan pinjaman selambatnya 2 (dua) 

hari kerja. 

3) Dalam memberikan penilaian dan persetujuan pinjaman kepada 

pedagang mikro dan kecil di pasar terlebih dahulu koordinasi 

dan minta pertimbangan dari Lurah atau Kepala pasar atau staf 

pasar yang bersangkutan. 

Pemberian pinjaman modal kredit juga diberikan apabila 

pedagang pasar memenuhi ketentuan kredit. Adapun ketentuan 

kredit tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Pinjaman untuk memenuhi kebutuhan para pedagang pasar di 

wilayah Kabupaten Sragen, baik kebutuhan modal maupun 

kebutuhan pribadi. 

2) Besar pinjaman bagi usaha mikro kecil bagi angsuran harian 

paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 

sedangkan bagi angsuran mingguan paling banyak Rp. 

2.000.000,00 (dua juta rupiah). 
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3) Jangka waktu untuk kredit harian selama 30 hari dan untuk 

mingguan paling lama 3 (tiga) bulan. 

4) Bunga 2 % per bulan. 

5) Penilaian permohonan kredit dilakukan oleh Petugas Lapangan. 

6) Penyaluran pinjaman dan pembayaran angsuran (pokok dan 

bunga) dilakukan melalui Petugas Lapangan Pilot Proyek pasar 

setempat. 

Setelah itu, Petugas Lapangan meminta rekomendasi atau 

meminta keterangan kepada Lurah Pasar mengenai calon nasabah 

tersebut. Apabila pedagang tersebut layak untuk diberikan 

pinjaman modal, maka Lurah Pasar memberikan rekomendasi dan 

memberikan otorisasi pada surat permohonan modal kredit 

tersebut. Rekomendasi diberikan setelah pedagang pasar 

memberikan jaminan yaitu dengan menunjukkan KTP Sragen 

ataupun KTP bukan Sragen, dan memberikan KTP tersebut kepada 

Petugas Lapangan sebagai arsip. 

Setelah itu, Petugas Lapangan merekap seluruh permohonan 

modal kredit yang telah diotorisasi oleh Lurah Pasar pada rekap 

pinjaman. 

Setelah merekap jumlah permohonan modal kredit, Petugas 

Lapangan meminta persetujuan dari Manajer Lembaga Keuangan 

Pasar. Manajer memeriksa rekap pinjaman terlebih dahulu sebelum 

memberikan otorisasi. Apabila data sudah benar maka Manajer 
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akan memberikan otorisasi pada rekap pinjaman tersebut untuk 

dicairkan pada Bagian Kasir. 

Setelah mendapatkan otorisasi dari Manajer, Petugas 

Lapangan menunjukkan rekap pinjaman dan surat permohonan 

modal kredit kepada Bagian Kasir untuk mencairkan modal 

pinjaman.  

Bagian Kasir memeriksa kembali rekap pinjaman dan surat 

permohonan modal kredit, apabila sudah benar maka Bagian Kasir 

akan mencairkan pinjaman tersebut.  

Rekap pinjaman akan diberikan kepada Petugas Lapangan, 

sedangkan untuk surat permohonan modal kredit diarsip oleh 

Bagian Kasir.  

Setelah modal dicairkan, Petugas Lapangan mengisi masing-

masing jumlah pinjaman pada bukti kas kredit, kemudian 

memberikan pinjaman modal tersebut kepada nasabah.  

Bersamaan dengan itu, Petugas Lapangan mengisi surat 

pengakuan hutang nasabah, dimana isi kesepakatan surat tersebut 

telah disetujui oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda 

tangan atau cap ibu jari oleh nasabah dan untuk keabsahannya surat 

pengakuan hutang diotorisasi oleh Petugas Lapangan dan Manajer. 

Sebagai bukti telah diterima pinjaman tersebut, nasabah 

diminta untuk memberikan tanda tangan atau cap ibu jari pada 

sebelah kanan bawah bukti kas kredit. Bukti kas kredit ada tiga 
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rangkap, yaitu warna putih untuk Petugas Lapangan, warna kuning 

untuk Bagian Kasir, dan warna merah jambu untuk dilampirkan 

pada rekap pinjaman. 

Setelah menerima bukti kas kredit warna kuning, Bagian 

Kasir memeriksanya terlebih dahulu. Apabila sudah benar, maka 

Bagian Kasir mencatatnya pada buku kas harian dan mengarsip 

bukti kas kredit tersebut. 

Rekap pinjaman beserta lampiran bukti kas kredit warna 

merah jambu diberikan oleh Petugas Lapangan kepada Bagian 

Akuntansi. Bagian Akuntansi memeriksa rekap pinjaman dan bukti 

kas kredit terlebih dahulu. Apabila sudah benar, Bagian Akuntansi 

memasukkan rekap pinjaman pada program komputer dan 

mengarsip bukti kas kredit warna merah jambu. 

f. Bagan Alir Pelaksanaan Sistem Penyaluran Modal Kredit pada 

Lembaga Keuangan Pasar 

Bagan alir sistem menjelaskan suatu sistem informasi tertentu 

pada perusahaan dengan menggunakan simbol-simbol standar yang 

digunakan oleh analis sistem. Adapun bagan alir sistem pada 

sistem penyaluran modal kredit pada Lembaga Keuangan Pasar 

adalah sebagai berikut: 
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Prosedur Pelaksanaan Permohonan  Modal Kredit 

Lembaga Keuangan Pasar 

 

Petugas Lapangan 

 

 

Keterangan : 
SPMK  : Surat Permohonan Modal Kredit 
RP  : Rekap Pinjaman 
BKKr  : Bukti Kas Kredit 
PL  : Petugas Lapangan 
SPH  : Surat Pengakuan Hutang 
 
 
Gambar 2.6 Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan Permohonan Modal Kredit 
dari calon nasabah ke Lembaga Keuangan Pasar Melalui Petugas Lapangan 
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Prosedur  Pelaksanaan Permohonan  Modal Kredit 

Permohonan Otorisasi 

 

Lurah Pasar 

 

 

 

 

Keterangan : 
SPMK  : Surat Permohonan Modal Kredit 
LP  : Lurah Pasar 
 

 
 
Gambar 2.7 Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan Permohonan Modal Kredit, 
Permohonan Otorisasi Lurah Pasar 
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Prosedur  Pelaksanaan Permohonan  Modal Kredit 

Lembaga Keuangan Pasar 

 

Manajer 

 

 

 

 

 
Keterangan : 
SPMK  : Surat Permohonan Modal Kredit 
RP  : Rekap Pinjaman 
 

 
Gambar 2.8 Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan Permohonan Modal Kredit 
Lembaga Keuangan Pasar, Permohonan Otorisasi Manajer 
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Prosedur Pelaksanaan Pencairan Modal Kredit 

Lembaga Keuangan Pasar 

 

Bagian Kasir 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
SPMK  : Surat Permohonan Modal Kredit 
RP  : Rekap Pinjaman 
BKKr  : Bukti Kas Kredit 
 

 

 
Gambar 2.9 Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan Pencairan Modal Kredit 
Lembaga Keuangan Pasar oleh Bagian Kasir 
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Prosedur Pelaksanaan Pencairan Modal Kredit 

Lembaga Keuangan Pasar 

 

Bagian Akuntansi 

 

 
 
Keterangan : 
RP : Rekap Pinjaman 
BKKr : Bukti Kas Kredit 
 

 
Gambar 2.10 Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan Pencairan Modal Kredit 
Lembaga Keuangan Pasar, Pembukuan oleh Bagian Akuntansi 
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C. EVALUASI SISTEM PENYALURAN MODAL KREDIT PADA 

LEMBAGA KEUANGAN PASAR 

1. Fungsi yang Terkait 

Fungsi yang terkait pada sistem penyaluran modal kredit adalah 

Petugas Lapangan, Lurah Pasar, Manajer, Bagian Kasir, Bagian 

Akuntansi, dan Supervisor. Fungsi yang terkait pada sistem ini sudah 

baik, karena pelaksanaan tugas oleh masing-masing fungsi sudah 

sesuai dengan tugas yang diatur berdasarkan Keputusan Bupati Sragen 

Nomor 04 Tahun 2004. Selain itu, sudah terdapat pemisahan fungsi, 

antara fungsi operasional (Petugas Lapangan, Lurah Pasar, Manajer 

dan Supervisor), dengan fungsi penyimpanan (Bagian Kasir) dan 

fungsi pencatatan (Bagian Akuntansi), sehingga kemungkinan 

terjadinya penyimpangan lebih kecil, karena sudah terjadi internal 

check dalam Lembaga Keuangan Pasar. Hal ini menunjukkan bahwa 

tugas sudah dilakukan oleh fungsi masing-masing. Ini berarti bahwa 

tugas tidak dilakukan oleh satu orang saja. 

 

2. Dokumen yang digunakan 

a. Surat Permohonan  Modal Kredit 

Surat permohonan modal kredit ini sudah baik, karena sudah 

digunakan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai bukti adanya 

permohonan modal kredit dari calon nasabah dan sudah sesuai 

dengan prinsip dasar perancangan dokumen. Akan tetapi, masih 
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terdapat kelemahan pada dokumen ini, yaitu dokumen belum 

dicetak rangkap dan nomor urut dokumen masih dicatat secara 

manual. Pencatatan seperti ini dapat mengakibatkan pemalsuan 

dalam penggunaan dokumen, sehingga penggunaan dokumen tidak 

dapat diawasi secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya risiko 

penyelewengan penggunaan dokumen. Akibatnya ada 

kemungkinan terjadinya permohonan modal fiktif yang dapat 

mengakibatkan kebocoran dana perusahaan. Berbeda dengan 

pencatatan dokumen secara tercetak, cara ini lebih baik, karena 

sangat kecil kemungkinan adanya pemalsuan dokumen, sehingga  

dokumen dapat selalu diawasi penggunaannya. Hal ini 

menunjukkan risiko terjadinya penyelewengan penggunaan 

dokumen lebih kecil. 

b. Rekap pinjaman 

Rekap pinjaman ini sudah baik, karena sudah digunakan 

sebagaimana fungsinya, yaitu untuk merekap surat permohonan 

modal kredit. Akan tetapi, masih terdapat kelemahan dalam 

dokumen ini, yaitu belum terdapat nomor urut dokumen, baik 

tercetak maupun tidak tercetak. Hal ini menunjukkan bahwa 

dokumen belum memenuhi prinsip perancangan dokumen, karena 

tidak ada pengawasan dalam penggunaan dokumen. Akibatnya, 

risiko terjadinya pemalsuan dan penyelewengan penggunaan 

dokumen besar, karena tidak ada alat yang digunakan untuk 
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mengawasi penggunaan dokumen tersebut. Hal ini dapat 

mengakibatkan kemungkinan perekapan dokumen fiktif yang dapat 

mengakibatkan kebocoran dana perusahaan. 

c. Bukti kas kredit/ Bukti kas keluar 

Bukti kas kredit ini sudah baik, karena sudah digunakan 

sebagaimana fungsinya, yaitu berfungsi sebagai bukti telah 

diberikannya pinjaman modal kredit dari Lembaga Keuangan Pasar 

kepada pedagang pasar. Selain itu, dokumen sudah dicetak rangkap 

dan sudah sesuai dengan prinsip dasar perancangan dokumen. 

Akan tetapi, masih terdapat satu kelemahan yaitu, pencatatan 

nomor urut dokumen masih dilakukan secara manual belum secara 

tercetak. Pencatatan seperti ini dapat mengakibatkan pemalsuan 

dalam penggunaan dokumen, sehingga penggunaan dokumen tidak 

dapat diawasi secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya risiko 

penyelewengan penggunaan dokumen. Akan lebih baik apabila 

pencatatan dokumen dilakukan secara tercetak, karena 

kemungkinan terjadinya pemalsuan dokumen sangat kecil, 

sehingga dokumen dapat selalu diawasi penggunaannya. 

Pencatatan seperti ini, memperkecil adanya risiko penyalahgunaan 

dokumen, sehingga kekayaan perusahaan lebih terjamin 

keamanannya, karena dapat selalu diawasi penggunaannya. 
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d. Surat pengakuan hutang 

Surat pengakuan hutang berfungsi sebagai bukti perjanjian 

nasabah kepada Lembaga Keuangan Pasar untuk mengakui jumlah 

hutang yang tertera pada dokumen. Dokumen ini juga berfungsi 

untuk menunjukkan kewajiban nasabah dalam memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. 

Apabila hal itu tidak dilakukan, maka nasabah berkewajiban 

memindahkan kepemilikan jaminan yang telah disepakati kepada 

Lembaga Keuangan Pasar. Surat pengakuan hutang ini masih 

terdapat kelemahan, yaitu dokumen dicetak dalam satu lembar 

berkebalikan dengan dokumen yang lain, yaitu catatan angsuran. 

Dalam pencetakan seperti ini sangat berisiko apabila dokumen 

hilang, karena tidak ada perangkapan dalam pencetakan dokumen. 

Akibatnya Lembaga Keuangan Pasar akan kehilangan bukti 

perjanjian pengakuan hutang oleh nasabah. Selain itu, pencetakan 

seperti ini dapat mengakibatkan kurangnya pengawasan dalam 

penggunaan dokumen.  

 

3. Catatan akuntansi yang digunakan 

a. Buku kas harian 

Buku kas harian berfungsi untuk mencatat seluruh 

pemasukan dan pengeluaran kas harian perusahaan. Buku kas 

harian ini sudah baik, karena sudah digunakan sebagaimana 
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fungsinya dan sudah sesuai dengan prinsip dasar perancangan 

jurnal. Hal ini dibuktikan dengan adanya: 

1) Kolom tanggal, hal ini memudahkan dalam pengusutan 

transaksi. 

2) Kolom keterangan, hal ini bermanfaat dalam memberikan 

keterangan taransaksi yang terjadi. Misalnya, penjurnalan 

transaksi yang terjadi dan nomor bukti dari dokumen sumber. 

3) Kolom debit, kredit dan saldo. Kolom ini memudahkan dalam 

penjumlahan jumlah rupiah transaksi. 

b. Jurnal umum 

Jurnal umum pada perusahaan ini sudah baik, karena sudah 

digunakan sebagaimana fungsinya, yaitu mencatat transaksi 

perusahaan selain transaksi kas masuk dan keluar. Selain itu, jurnal 

umum sudah memenuhi prinsip perancangan suatu jurnal. Jurnal 

umum sudah dicatat pada program komputer, sehingga proses 

pencatatan lebih cepat. 

c. Buku besar 

Buku besar pada perusahaan ini sudah baik, karena sudah 

digunakan sebagaimana fungsinya, yaitu dapat menunjukkan 

jumlah setiap akun perusahaan. Disamping itu, pembukuan 

dilakukan secara otomatis pada program komputer, sehingga 

proses pencatatan data lebih cepat. 
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4. Laporan 

Laporan yang digunakan pada sistem ini adalah laporan arus 

kas (cash flow). Laporan arus kas pada perusahaan ini sudah baik, 

karena sudah dapat digunakan sebagaimana fungsinya, yaitu dapat 

menunjukkan arus kas masuk dan keluar, sehingga perusahaan 

dapat selalu mengetahui perkembangan arus kas pada perusaahan. 

Selain itu, laporan arus kas sudah dicatat secara otomatis pada 

program komputer, sehingga proses pencatatan data lebih cepat. 

 

5. Jaringan prosedur yang membentuk sistem 

Pelaksanaan permohonan dan pencairan modal pada sistem 

ini masih ada kelemahan, yaitu dalam meyalurkan modalnya masih 

terdapat ketidaksesuaian antara prosedur berdasarkan Keputusan 

Bupati Sragen Nomor 04 Tahun 2004 dengan pelaksanaan di 

lapangan. 

Ketidaksesuaian tersebut yaitu, dalam menyalurkan  

pinjaman modalnya, Lembaga Keuangan Pasar tidak melakukan  

penyeleksian yang ketat. Pemberian rekomendasi oleh Lurah Pasar 

atas permohonan pinjaman modal yang diajukan oleh pedagang 

pasar, dilakukan secara langsung tanpa melalui penyeleksian yang 

lebih menyeluruh terlebih dahulu berdasarkan karakter dan 

kredibilitas usaha. Pemberian otorisasi tersebut diberikan kepada 

pedagang pasar yang memiliki KTP Sragen maupun tidak memiliki 
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KTP Sragen, sedangkan menurut Keputusan Bupati Sragen Nomor 

04 Tahun 2004, pemberian pinjaman modal hanya diberikan 

kepada pedagang yang memiliki KTP Sragen. Hal ini 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan Bagian IV Syarat 

Ketentuan Umum Calon Penerima Pinjaman, Keputusan Bupati 

Sragen Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Penyaluran Kredit Bagi UKM Pedagang Pasar 

Melalui Pilot Proyek Lembaga Keuangan Pasar. Ketidaksesuaian 

tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pemberian modal 

terhadap nasabah yang tidak tepat sasaran, sehingga dapat 

mengakibatkan adanya risiko kredit macet pada Lembaga 

Keuangan Pasar. 

Pemberian pinjaman tanpa menggunakan agunan/ jaminan, 

berisiko terhadap adanya kredit macet dan kerugian yang akan 

ditanggung perusahaan. Akan tetapi, mengingat sasaran penyaluran 

modal adalah pedagang pasar, persyaratan pemberian pinjaman 

tanpa menggunakan jaminan dapat memberikan dampak yang 

menguntungkan bagi perusahaan, karena akan menarik banyak 

pedagang pasar yang mengajukan permohonan pinjaman modal 

pada perusahaan dan sampai sekarang ini penagihan atas 

pemberian pinjaman juga berjalan lancar. 

Pelaksanaan pemberian besarnya pinjaman modal kredit bagi 

usaha mikro dan kecil untuk angsuran harian paling banyak Rp. 
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300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan bagi angsuran 

mingguan paling paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 

hal ini tidak sesuai dengan Bagian V Ketentuan Kredit  Keputusan 

Bupati Sragen Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pendirian Pilot 

Proyek Lembaga Keuangan Pasar, yaitu besar pinjaman  bagi 

angsuran harian paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu 

rupiah) sedangkan bagi angsuran mingguan paling banyak Rp. 

1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
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BAB III 

TEMUAN 

 

 

Setelah melakukan penelitian dan evaluasi tentang Sistem Penyaluran 

Modal Kredit pada Lembaga Keuangan Pasar, penulis dapat menemukan 

kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dan kelemahan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

A. KELEBIHAN 

Kelebihan Sistem Penyaluran Modal Kredit pada Lembaga 

Keuangan Pasar adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi yang Terkait 

Sudah ada kesesuaian antara pelaksanaan tugas oleh fungsi yang 

terkait dengan Keputusan Bupati Sragen Nomor 04 Tahun 2004. Selain 

itu, sudah ada pemisahan fungsi antar fungsi operasional (Petugas 

Lapangan, Lurah Pasar, Manajer dan Supervisor), dengan fungsi 

penyimpanan (Bagian Kasir) dan fungsi pencatatan (Bagian 

Akuntansi). Hal ini menunjukkan sudah terdapat internal check. Tugas 

sudah dilakukan oleh fungsi masing-masing, tidak hanya dilakukan 

oleh satu orang saja. 
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2. Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan sudah digunakan sebagaimana 

fungsinya dan sudah sesuai dengan prinsip dasar yang melandasi 

perancangan dokumen. Hal ini dibuktikan dengan: 

a. Sudah ada penggunaan nomor urut dokumen, hal ini menunjukkan 

adanya pengawasan dalam penggunaan dokumen, sehingga risiko 

penyelewengan penggunaan dokumen lebih kecil. 

b. Sudah ada perangkapan penggunaan dokumen, sehingga 

pengawasan penggunaan dokumen dapat dilakukan oleh beberapa 

fungsi. Perangkapan dokumen ini sangat bermanfaat apabila ada 

dokumen yang hilang atau rusak, karena masih ada dokumen yang 

diarsip oleh fungsi yang lain, sehingga dapat digunakan sebagai 

bukti terjadinya transaksi. 

c. Pengesahan dokumen sudah melalui otorisasi dari semua fungsi 

yang bertanggung jawab memberikan otorisasi. Hal ini 

menunjukkan sudah adanya pengawasan penggunaan dokumen 

oleh setiap fungsi yang terkait, sehingga risiko penyalahgunaan 

dokumen dapat selalu diawasi. 

 

3. Catatan Akuntansi 

Catatan akuntansi pada Sistem Penyaluran Modal Kredit pada 

Lembaga Keuangan Pasar sudah mencerminkan fungsinya dan sudah 

digunakan digunakan sebagaimana fungsinya. Penggunaan catatan 
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akuntansi sudah sesuai dengan Keputusan Bupati Sragen Nomor 04 

Tahun 2004. 

Catatan akuntansi pada sistem ini sebagian besar sudah 

menggunakan sistem komputerisasi, sehingga proses pencatatan data 

lebih cepat. 

 

4. Laporan 

Laporan sudah digunakan sebagaimana fungsinya dan secara 

keseluruhan sudah menggunakan sistem komputerisasi, sehingga 

proses pencatatan data lebih cepat. 

 

5. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Prosedur penyaluran modal yang terdiri dari prosedur 

permohonan dan pencairan modal kredit telah dilakukan dengan 

mudah, cepat dan murah. Hal ini sudah membuktikan telah tercapainya 

tujuan perusahaan. Tidak adanya jaminan yang diberikan oleh nasabah, 

bunga yang rendah, tidak adanya pembebanan biaya administrasi, tidak 

ada denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, hal ini 

memberikan dampak yang menguntungkan bagi perusahaan, yaitu 

banyak pedagang pasar lebih memilih mengajukan permohonan modal 

kredit kepada Lembaga Keuangan Pasar daripada kepada rentirnir dan 

sampai sekarang ini penagihan atas pemberian pinjaman berjalan 

lancar. Berdasar keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 
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perusahaan sudah tercapai, yaitu menghindarkan pedagang pasar dari 

para renternir. 

 

B. KELEMAHAN 

Kelemahan yang dapat ditemukan penulis pada Sistem Penyaluran 

Modal Kredit pada Lembaga Keuangan Pasar adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi yang Terkait 

Terdapat satu fungsi yaitu Lurah Pasar yang dalam melakukan 

tugasnya belum sesuai dengan Bagian IV Syarat Ketentuan Umum 

Calon Penerima Pinjaman, Keputusan Bupati Sragen Nomor 04 Tahun 

2004 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyaluran Kredit Bagi 

UKM Pedagang Pasar Melalui Pilot Proyek Lembaga Keuangan Pasar. 

Ketidaksesuaian tersebut, yaitu dalam memberikan rekomendasi 

terhadap calon nasabah yang mengajukan permohonan modal kredit. 

Pemberian rekomendasi tanpa melalui proses penyeleksian yang lebih 

menyeluruh terlebih dahulu. Pemberian pinjaman juga diberikan 

kepada pedagang pasar yang berjualan di pasar di wilayah Kabupaten 

Sragen, tetapi tidak memiliki KTP Sragen. Hal ini dapat 

mengakibatkan adanya risiko kredit macet pada perusahaan. 

 

2. Dokumen yang Digunakan 

Pada dokumen yang digunakan masih terdapat kelemahan, yaitu 

belum terdapat nomor urut tercetak pada setiap dokumen, hal ini dapat 
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mengakibatkan masih adanya kemungkinan penyelewengan dalam 

penggunaan fungsi dokumen, yaitu pemalsuan nomor urut dokumen, 

karena nomor urut masih ditulis secara manual. Selain itu, tidak semua 

dokumen dicetak rangkap, hal ini berisiko apabila ada dokumen yang 

hilang atau rusak. 

 

3. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Prosedur penyaluran modal kredit yang terdiri dari permohonan 

dan pencairan modal kredit yang dilakukan tanpa melakukan 

penyeleksian yang lebih maksimal terlebih dahulu, mengakibatkan 

pemberian pinjaman yang tidak tepat sasaran. 

Pemberian pinjaman kepada pedagang pasar yang tidak memiliki 

KTP Sragen tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Bagian IV 

Syarat Ketentuan Umum Calon Penerima Pinjaman, Keputusan Bupati 

Sragen Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 

Penyaluran Kredit Bagi UKM Pedagang Pasar Melalui Pilot Proyek 

Lembaga Keuangan Pasar, hal ini dapat mengakibatkan adanya risiko 

kredit macet. 

Pemberian pinjaman tanpa menggunakan agunan/ jaminan dapat 

mengakibatkan adanya risiko kredit macet pada Lembaga Keuangan 

Pasar, meskipun sampai sekarang ini penagihan atas pemberian 

pinjaman berjalan lancar. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan uraian yang tertulis pada bab-bab sebelumnya, penulis 

dapat menarik kesimpulan bahwa Sistem Penyaluran Modal Kredit pada 

Lembaga Keuangan Pasar belum baik, karena masih terdapat 

ketidakkesesuaian antara Keputusan Bupati Sragen Nomor 04 Tahun 2004 

dengan pelaksanaan di lapangan. Adapun kelemahan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Masih terdapat ketidaksesuaian antrara pelaksanaan tugas dengan 

Keputusan Bupati Sragen Nomor 04 Tahun 2004 yang dilakukan oleh 

salah satu fungsi, yaitu Lurah Pasar. 

2. Belum terdapatnya nomor urut tercetak pada dokumen. Pencatatan 

nomor urut dokumen masih dicatat secara manual. Masih terdapat 

dokumen yang belum dicetak rangkap. Masih ada dokumen yang 

belum dicetak secara terpisah dengan dokumen yang lain. 

3. Penyeleksian pemberian pinjaman kepada calon nasabah dinilai kurang 

maksimal dan masih ada pemberian pinjaman yang tidak tepat sasaran. 

 

 

 

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



 74 

B. SARAN 

Melihat adanya kelemahan pada Sistem Penyaluran Modal Kredit 

pada Lembaga Keuangan Pasar, penulis mencoba memberikan masukan 

pada sistem tersebut. Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis 

kepada Lembaga Keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Lurah Pasar harus lebih selektif dalam memberikan rekomendasi 

kepada pedagang pasar yang mengajukan permohonan pinjaman 

modal, agar pemberian pinjaman tepat sasaran dan risiko kredit macet 

lebih kecil. 

2. Dokumen yang digunakan akan lebih baik apabila dibuat dengan 

nomor urut tercetak. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya 

dokumen fiktif dan mencegah kemungkinan adanya penyelewengan 

terhadap penggunaan dokumen. 

Dokumen yang digunakan harus dicetak beberapa rangkap untuk 

diberikan kepada fungsi yang lain, agar pengawasan penggunaan 

dokumen tidak hanya diawasi oleh satu fungsi saja. Selain itu, 

perangkapan dokumen digunakan sebagai alat untuk mengantisipasi 

adanya dokumen yang rusak atau hilang. 

Pada Bukti Kas Kredit telah dicetak tiga rangkap, tetapi akan lebih 

baik apabila dicetak rangkap empat, yaitu untuk Petugas Lapangan, 

Bagian Kasir, Bagian Akuntansi dan untuk nasabah.  
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Setiap dokumen harus dicetak secara terpisah antar dokumen yang satu 

dengan dokumen yang lain, agar penggunaan tiap-tiap dokumen dapat 

selalu diawasi penggunaannya. 

3. Penyeleksian calon nasabah seharunya dilakukan lebih ketat sesuai 

dengan karakter dan kredibilitas usaha calon nasabah, agar pemberian 

pinjaman modal tepat sasaran dan risiko kredit macet kecil. 
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