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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan perekonomian yang semakin pesat di Indonesia saat 

ini, sudah pasti memerlukan dana yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang makin hari makin meningkat. Suatu badan usaha pasti 

menginginkan perusahaannya dapat berkembang lebih baik dari tahun ke tahun. 

Namun dalam kenyataannya itu semua tidak ditunjang dengan kemampuan yang 

memadahi untuk mencapai sesuatu yang diinginkan karena terbentur pada 

keterbatasan modal. Oleh karena itu, pihak pemerintah perlulah untuk membentuk 

suatu badan yang dapat menyediakan kredit bagi mereka selain dari pihak 

perbankan.  

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah guna untuk menyediakan 

permodalan khususnya kegiatan dibidang perekonomian yaitu dengan mengambil 

kebijaksanaan untuk mendirikan BPR BKK. BPR BKK ini didirikan dengan 

bantuan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup 
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masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk mempermudah mereka mendapat 

permodalan berupa kredit untuk meningkatkan usaha-usaha dan industri kecil di 

pedesaan. Oleh karena itu, pihak BPR BKK dituntut untuk mengelola 

manajemennya dengan baik agar BPR BKK tersebut dapat berjalan dengan lancar 

atau dapat berkembang.  

Kegiatan operasional BPR adalah menerima simpanan dalam bentuk 

tabungan dan deposito berjangka serta menyalurkan dananya dalam bentuk kredit 

(UU NO.7 tentang perbankan pasal 13). Kegiatan perkreditan merupakan kegiatan 

utama pada BPR. Oleh karena itu pemberian kredit tersebut tidak dapat lepas dari 

adanya resiko kegagalan pemberian kredit yang disebabkan oleh faktor ekstern 

dan intern. 

Kegagalan kredit yang disebabkan oleh faktor ekstern adalah 

uncontrollable seperti musibah atau bencana alam. Kegagalan yang disebabkan 

oleh faktor intern adalah dari lemahnya Sistem Pengendalian Intern dari bank itu 

sendiri. Untuk mencegah terjadinya kegagalan kredit yang disebabkan oleh fator 

ekstern dan intern dapat dilakukan misalnya menilai kelayakan usaha debitur dan 

Sistem Pengendalian Intern yang diperlukan oleh BPR BKK. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa BPR BKK harus mempunyai Sistem Pengendalian Intern 

yang memadai untuk mencegah adanya kegagalan kredit. Mengingat pentingnya 
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Sistem Pengendalian Intern pemberian kredit pada BPR BKK MIRI, maka penulis 

melakukan evaluasi berupa : “Apakah Sistem Pengendalian Intern pada BPR 

BKK MIRI sudah dilaksanakan dengan benar?”. 

 

C. Tujuan 

1. Mengevaluasi pelaksanaan sistem pemberian kredit pada BPR BKK MIRI 

dalam pemberian kredit. 

2. Mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern pemberian kredit pada BPR BKK 

      MIRI. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi BPR BKK Miri dalam hal 

Sistem pengendalian Intern atas pemberian kredit menuju Sistem 

Pengendalian Intern yang baik. 

2. Penulis dapat mempraktekkan ilmu yang di dapat selama belajar di perguruan 

tinggi ke dalam praktek nyata. 

 

E. Metodologi Penelitian 

1. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Peneliti melakukan survey atau studi lapangan dan pengamatan ke 

perusahaan serta melihat proses pekerjaannya secara langsung. 
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b. Wawancara 

Melakukan wawancara secara langsung dengan Direktur BPR BKK dan 

staff SPI kemudian melakukan pencatatan informasi yang di peroleh. 

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari 

para pekerja inti dari bank. Informasi yang dapat diperoleh antara lain 

kegiatan operasional, prosedur kerja dan arus formulir pemberian kredit, 

yang informasi tersebut digunakan untuk menyusun flowchart yang akan 

dievaluasi. 

2. Jenis Data 

      Penelitian ini memerlukan data-data yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini: 

a. Sistem Pengendalian Intern prosedur pengajuan kredit 

b. Sistem Pengendalian Intern prosedur penilaian 

c. Sistem Pengendalian Intern pencairan kredit 

d. Prosedur kerja dan arus formulir yang digunakan 

e. Dokumen pendukung yang berhubungan dengan Sistem Pengendalian 

Intern pemberian kredit. 

3. Analisis Data 

      Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data dapat dijelaskan    

      sebagai berikut : 

a. Mengklasifikasi data sesuai dengan kelompok 

b. Membuat uraian tertulis dari data yang sudah diklasifikasikan  

c. Membuat flowchart Sistem Pengendalian Intern pemberian kredit 
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d. Menganalisis prosedur pemberian kredit dan mengevaluasi pemisahan 

tanggungjawab secara tegas dalam pemberian kredit, sistem wewenang 

dan prosedur yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap bank 

dalam pemberian pinjaman 

e. Membandingkan antara prosedur sistem yang ada pada BPR BKK Miri 

dengan ketentuan yang berlaku umum. 

 

F.  Sistematika Penulisan 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, 

manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan, 

gambaran umum perusahaan. 

BAB 2 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi mengenai pengertian sistem dan prosedur, pengertian kredit dan 

pemberian kredit, unsur-unsur kredit, tujuan kredit, jenis kredit, prinsip-

prinsip kredit, manfaat kredit, fungsi kredit, kredit bermasalah, syarat-

syarat pengajuan kredit, fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, 

catatan akuntansi yang dibuat jaringan prosedur yang membentuk 

sistem, flowchart, angsuran kredit, dan Sistem Pengendalian Intern. 

BAB 3 : TEMUAN 

Berisi kebaikan dan kelemahan 

BAB 4 : REKOMENDASI  
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Berisi kesimpulan dan saran 

 

 

G. Gambaran umum perusahaan 

Badan Kredit Kecamatan (BKK) di propinsi daerah Tingkat 1 Jawa 

Tengah didirikan mulai tahun 1970, dimana kondisi perekonomian pada saat itu 

dapat dikatakan sangat memprihatinkan, yaitu didesa-desa atau kecamatan pada 

umumnya kekurangan modal untuk keperluan usaha, sedangkan modal yang ada 

kebanyakan dimiliki oleh Money Lenders yang meminjamkan uangnya dengan 

bunga yang sangat tinggi, sedang lembaga perbankan yang ada pada saat 

berdomisili di pedesaan, disamping itu bank-bank tersebut hanya dapat memenuhi 

persyaratan Bank Teknis.  

Keberadaan Badan Kredit Kecamatan (BKK) ditengah-tengah masyarakat 

golongan ekonomi lemah yang banyak ragam usahanya dan tersebar di seluruh 

pelosok pedesaan, secaa perlahan tapi pasti telah mampu memberikan sumbangan 

yang cukup berarti di dalam mempercepat proses modernisasi desa di Propinsi 

Dati 1 Jawa Tengah. 

Dengan Motto Mudah, Murah dan Mengarah atau dikenal dengan 3 M, 

Badan Kredit Kecamatan (BKK) melaksanakan misi utamanya yaitu mendekatkan 

permodalan kepada masyarakat pengusaha golongan ekonomi lemah di pedesaan, 

hingga akhir tahun 1995 jumlah Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang telah 

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



 7 

beroperasi sebanyak 510 unit yang tersebar pada hampir semua kecamatan di 

Jawa Tengah. 

Keberhasilan misi Badan Kredit Kecamatan (BKK) selama ini berkat kerja 

keras pengelolanya, bimbingan dari para pembinanya dan dorongan dari 

pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta adanya dukungan baik 

berupa moril maupun materiil dari pihak-pihak lain yang selama ini telah turut 

membantu meningkatkan peranan dan perkembangan Badan Kredit Kecamatan 

(BKK) 

Dengan adanya kebijakan pemerintah di bidang moneter, keuangan dan 

perbankan yang dikenal dengan pakto 27, dimana pemerintah telah memberikan 

kemudahan bagi tumbuhnya bank-bank baru yang dapat beroperasi sampai di 

kecamatan-kecamatan, sehingga bermunculan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di 

kecamatan bahkan sampai ke pedesaan.   

 

 Jenis-jenis usaha di BPR BKK Miri Sragen 

1. TAMADES 

- Tabungan seri A : Berupa buku tabungan 

- Tabungan seri B : Berupa sertifikat Deposito 

Ketentuan pokok : 

a. Tabungan seri A 

1) Setiap nasabah menabung diberi buku tabungan  

2) Setoran pertama sekurang-kurangnya : 
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Rp. 10.000,- untuk umum 

Rp. 5.000,- untuk pelajar 

3) Suku bunga ditentukan oleh Badan Pembina BPR BKK Tk II dengan 

terlebih dahulu meminta persetujuan Badan Pembina Jawa  Tengah. 

4) Pengambilan tabungan Tamades seri A dapat dilakukan dengan batas 

maksimum saldo tabungan Rp. 10.000,- kecuali rekening ditutup. 

5) Penutup rekening dibebani biaya administrasi Rp. 1.000,- 

b. Tamades seri B 

1) Setiap nasabah Tamades seri B diberikan bukti sertifikat. 

2) Suku bunga tabungan sesuai dengan perkembangan pasar. Kalau ada 

perubahan suku bunga harus meminta persetujuan Badan Pembina 

BPR BKK Kabupaten Dati II. 

3) Penabung Tamades seri B diwajibkan membuka rekening tabungan 

seri A guna menampung hasil bunga sebelum diambil setiap 

bulannya. 

4) Jangka waktu Tamades seri B adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 

bulan dan 24 bulan dapat diperpanjang secara otomatis dengan 

mengikuti ketentuan bunga yang berlaku pada saat itu. 

5) Sertifikat Deposito tidak dapat diperjual belikan, tetapi dapat 

dijadikan sebagai jaminan kredit pada BPR BKK yang bersangkutan. 

6) Tamades seri B tidak dapat diambil sebelum tanggal jatuh tempo. 

c. Tabungan wajib 
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Tabungan wajib adalah tabungan yang diwajibkan bagi setiap 

nasabah peminjam kredit diharuskan untuk menabung yaitu sebesar 5 % 

sampai dangan 10 % dari plafon kredit yang dia terima dan dapat diambil 

apabila pinjaman nasabah tersebut telah lunas. 

2. Penyaluran Dana      

Kegiatan utama BPR BKK selain diarahkan memobilisasi dana yang 

ada di dalam masyarakat juga menyalurkan dana kembali kepada masyarakat 

yang produktif berupa pinjaman. Ada beberapa sistem penyalur dana kepada 

masyarakat tersebut antara lain : 

a. Plafon kredit : Batas maksimum pemberian kredit kepada setiap debitur 

ditetapkan maksimum 10 % dari modal yang dimiliki masing-masing BPR 

atau BPR BKK. 

b. Provisi dan bunga administrasi : Setiap realitas kredit dikenakan biaya. 

Untuk provisi kredit sebesar 1 % dan biaya administrasi sebesar 1,5 % 

maksimum 2,5 % dari plafon kredit yang disetujui. 

c. Sanksi dan denda : Terhadap debitur yang lupa membayar kewajiban 

kreditnya dapat dikenakan sanksi atau denda yang besarnya ditetapkan 1 

% per bulan dari jumlah tunggakan angsuran baik pokok maupun bunga. 

d. Simpanan wajib untuk mendidik dan melatih masyarakat gemar 

menabung, maka setiap debitur diwajibkan menyetorkan simpanan wajib 

yang besarnya ditetapkan 5 % dari plafon kredit yang dibayarkan 

bersamaan dengan angsuran kredit. 
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e. Agunan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kredit adalah 

dengan melakukan penilaian agunan ( collateral ), dalam menentukan 

jenis agunan yang dipersyaratkan, maka BPR BKK dapat menentukan 

barang atau usaha debitur sebagai agunan, sehingga BKK dan BPR BKK 

tidak diwajibkan meminta agunan tambahan. 

f. Analisis kredit : Keputusan pemberian kredit berdasarkan penilaian yang 

seksama atas kemampuan usaha calon debitur didalam membayar kembali 

kreditnya dengan bunga dan jangka waktu yang telah ditentukan. 

g. Wewenang memutuskan kredit : Untuk mewujudkan adanya rasa 

tanggungjawab yang lebih dalam pengelolaan kredit diperlukan adanya 

batas memutuskan kredit bagi pengurus BPR BKK yaitu : Pimpinan 

sampai dengan Rp.10.000.000,-. Diatas Rp.10.000.000,- sampai dengan 

Rp. 20.000.000,- Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas. Diatas 

Rp.20.000.000,- persetujuan Dewan Pengawas dan mengetahui Badan 

Pembina Kabupaten / Kota ( Perda No. 20 tahun 2002 ). 

h. Suku bunga dan sistem angsuran : Suku bunga kredit dapat disesuaikan 

dengan situasi ekonomi dan tingkat kebutuhan dan kemampuan debitur 

yaitu berkisar 2 % s/d 3 % per bulan dihitung flatrate diantaranya : 

- Sistem harian dengan angsuran setiap hari dengan bunga 30 % per 

tahun. 

- Sistem pasaran dengan angsuran 12 kali pasar dengan bunga 36,5 % 

per tahun. 
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- Sistem mingguan dengan angsuran 12 kali minggu dengan bunga 36 % 

per tahun. 

- Dalam sistem bulan, ada beberapa sistem angsuran antara lain : 

1. Sistem 6 kali angsuran dengan bunga 2 % s/d 3 % per bulan. 

2. Sistem 10 kali angsuran dengan bunga 2 % s/d 3 % per bulan. 

3. Sistem 12 kali angsuran dengan bunga 2 % s/d 3 % per bulan. 

4. Sistem 20 kali angsuran dengan bunga 2 % s/d 3 % per bulan. 

5. Sistem 24 kali angsuran dengan bunga 2 % s/d 3 % per bulan. 

6. Sistem 36 kali angsuran dengan bunga 2 % s/d 3 % per bulan. 

 

Permodalan 

Modal adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kelancaran dan 

perkembangan suatu badan atau perusahaan terlebih BPR BKK yang bergerak 

dalam bidang perkreditan. 

Berbagai upaya untuk menarik nasabah terus ditempuh. Hal ini sesuai 

dengan kebijaksanaan pemerintah agar BPR BKK mampu memobilitir uang yang 

ada di masyarakat, sehingga dapat mencegah adanya inflasi. 

Sumber dana tersebut merupakan komponen modal guna membiayai 

seluruh aktivitas BPR BKK, berupa sumber dana yang dapat diserap oleh BPR 

BKK antara lain : 

1. Sumber dana yang berasal dari dalam BPR BKK sendiri : 

a. Modal penyertaan yang disetor. 
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b. Cadangan piutang ragu-ragu. 

 

 

2. Sumber dana yang berasal dari luar BPR BKK : 

a. Hutang lancar 

1) Simpanan wajib 

Simpanan wajib adalah simpanan yang diperoleh dari para 

peminjam yang dipotong sebesar 5 % dari nilai pinjaman 

merupakan keharusan setiap debiturnya. 

2) Simpana TAMADES 

Simpanan TAMADES adalah tabungan sukarela yang 

diperkenalkan. Upaya menghimpun dana terus dilakukan dengan 

promosi-promosi. 

b. Hutang jangka panjang : 

1) Pinjaman dari Bank Indonesia 

Pinjaman dari Bank Indonesia adalah kredit yang diperoleh oleh 

Bank Indonesia. Kredit ini merupakan kredit khusus untuk 

penyaluran program kredit mikro dan PHBK. 

2) Pinjaman antar BKK 

Pinjaman antar BKK adalah pinjaman antar BPR BKK untuk 

mengatasi kesulitan likuiditas keuangan. Pinjaman ini harus 

dikembalikan segera. 
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3) Pinjaman Bumi Daya 

Pinjaman Bumi Daya merupakan kredit yang diberikan untuk 

pengusaha-pengusaha kecil ( Kredit Usaha Kecil ) ini merupakan 

keharusan bagi bank umum untuk menyalurkan kreditnya kepada 

pengusaha kecil. 

c. Modal sendiri 

1) Modal yang telah disetor 

Modal yang berasal dari setoran saham dari para pemilik yang 

ditetapkan dalam anggaran dasar BPR BKK. 

2) Modal yang berasal dari saldo keuntungan yang tidak dibagi 

atau laba ditahan setiap tahunnya.         
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Struktur Organisasi Perusahaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dewan Pengawas 

Direksi 
Siti Rumsiah, SE 

Sekretariat Umum 
Sriyono 

Satuan Pengawas 
Intern 

Salamun, SE 

Bidang Pelayanan 
Darmono, SE 

Bidang Pemasaran 
Sunarno, SE 

Staf Dana 
Drs. Lilik 

Purwantoro 

Staf Kredit 
Waloyo, SE 

Seksi Kas 
Robingati, Amd 

Seksi Pembukuan 
dan P.D.E 

K. Aris Munandar, 

Seksi Dana 
Suginem 

Seksi Kredit 
Siswanto, Amd 

Staf Kredit 
Heri Hidayat, SE 

Sesuai : 
1. Kep.Gubernur Jateng 

No.116 tahun 2003 tanggal 9 
Desember 2003 

2. Kep. Direksi PD BPR BKK 
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Deskripsi Jabatan 

1. Dewan Pengawas 

Tugas : Menetapkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Pemegang   

             Saham, melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan  

             terhadap PD BPR BKK. 

       Fungsi :  

a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR BKK.  

b. Pengawasan atas pengurusan PD BPR BKK. 

c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR BKK. 

d. Pembinaaan dan pengembangan PD BPR BKK. 

2. Direksi 

Tugas : Menyusun perencanaan, meleksanakan koordinasi dalam pelaksanaan  

tugas antar Anggota Direksi dan melakukan pembinaan serta 

pengendalian terhadap Bidang, Sekretariat, Sub Bagian, Seksi, 

Cabang / Unit Pelayanan berdasarkan azas keseimbangan dan 

keserasian. 

      Fungsi : 

a. Pelaksanaan manajemen PD BPR BKK berdasarkan kebijaksanaan umum 

Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas. 
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b. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan kepengurusan dan 

Pengelolaan PD BPR BKK berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang 

Saham yang ditatapkan Dewan Pengawas. 

c. Penyusunan dan penyampaian RKAP dan perubahannya kepada 

Bupati/Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan 

pengesahan setelah melalui pembahasan dalam rapat Pemegang Saham. 

d. Pelaksanaan RKAP dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam 

huruf c. 

e. Penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan, Laporan Keuangan 

Tahunan dan Laporan-laporan lainnya yang diperlukan kapada Kantor 

Bank Indonesia setempat dan tindasannya disampaikan kepada Badan 

Pembina Propinsi dan Badan Pembina Kabupaten / Kota. 

f. Penyusunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dan 

melaporkannya kepada Kantor Bank Indonesia setempat serta tindasannya 

disampaikan kepada Badan Pembina Propinsi dan Badan Pembina 

Kabupaten / Kota. 

g. Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan 

kepada Pemegang Saham. 

h. Penyusunan dan penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan kapada 

Pemegang Saham. 

3. Satuan Pengawas Intern 

Tugas : 
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a. Melakukan penilaian yang independen atas setiap kegiatan yang bertujuan 

untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan oleh 

manajemen PD BPR BKK. 

b. Mendinamisasi untuk lebih berfungsinya pengawas dengan memberikan 

saran-saran konstruktif dan protektif agar sasaran organisasi dapat 

tercapai dengan ekonomis, efisien, dan efektif. 

Fungsi : 

a. Membantu Direktur Utama untuk menjabarkan secara operasional 

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. 

b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, 

operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan dan pemantauan. 

c. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang 

kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. 

d. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta 

meningkatkan kegiatan yang ada di PD BPR BKK. 

e. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau 

tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya. 

4. Sekretariat Umum 

 Tugas : Merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan dan mengevaluasi 
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serta melaporkan penyelenggaraan kegiatan bidang kesekretariatan, 

hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, 

pengelolaan personalia, dan pengelolaan perlengkapan PD BPR BKK. 

 

 

Fungsi : 

a. Perencanaan, pengkoordinasian, peleksanaan, pengevaluasian dan 

pelaporan penyelenggaraan kegiatan bidang kesekretariatan, hukum, 

organisasi serta tata laksana serta hubungan masyarakat, pengelolaan 

personalia, dan pengelolaan perlengkapan PD BPR BKK. 

b. Penatausahaan urusan surat menyurat dan kearsipan. 

c. Penyediaan dan pengadaan peralatan. 

d. Pemeliharaan barang-barang inventaris milik PD BPR BKK secara efisien 

dan efektif. 

e. Pendataan kebutuhan pegawai, administrasi pegawai dan pendidikan 

pegawai. 

f. Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah atau 

tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya. 

5. Bidang Pemasaran  

Tugas : Menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit sesuai   

            dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Fungsi : 
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a. Pembiayaan golongan usaha mikro, kecil dan menengah. 

b. Pendekatan pembinaan kepada masyarakat, baik calon nasabah maupun 

yang sudah menjadi nasabah. 

c. Penghimpunan dan pengelolaan dana dari masyarakat berupa Deposito, 

Tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, serta dana 

kerjasama dan dana lainnya. 

d. Pelaksanaan administrasi keuangan, baik dalam menghimpun dana dari 

masyarakat maupun pengelolaan kredit. 

e. Penyelenggaraan promosi, baik dalam menghimpun dana maupun 

penyalurannya. 

f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan atau 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya. 

6. Seksi Kredit 

Tugas : Melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan usaha  

perkreditan, diantaranya pemasaran, pemberian kredit, penagihan, 

pengadministrasian dan pemantauan kolektibilitas. 

 Fungsi : 

a. Pelaksanaan perencanaan kredit. 

b. Penyelenggaraan usaha dengan kolektibilitas yang tinggi. 

c. Pemberian penjelasan tentang syarat-syarat dan prosedur kepada calon 

nasabah. 

d. Penelitian syarat-syarat calon nasabah kredit. 
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e. Penganalisaan calon nasabah yang mengajukan kredit. 

f. Pemberian rekomandasi permohonan kredit yang diajukan oleh calon 

nasabah. 

g. Pelaksanaan administrasi kredit, mempersiapkan dan meneliti perjanjian 

kredit. 

h. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen. 

i. Pembinaan nasabah Kredit Usaha Kecil, Kredit Investasi, Kredit 

Konsumsi, program hubungan PD BPR BKK dengan kelompok 

peminjam dan penenganan kredit bermasalah. 

j. Pembinaan nasabah yang kreditnya dihapusbukukan. 

k. Penagihan secara intensif dan semaksimal mungkin atas kredit yang telah 

dihapusbukukan. 

l. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan atau 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya. 

7. Seksi Dana  

 Tugas : Melakukan usaha dan koordinasi pengembangan dana dan pembinaan  

hubungan nasabah PD BPR BKK. 

 Fungsi : 

a. Penyelenggaraan usaha pengembangan dana. 

b. Pelaksanaan administrasi keluar masuk dana. 

c. Pengelolaan rekening nasabah. 
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d. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan atau 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya. 

8. Bidang Pelayanan 

 Tugas : Melakukan pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pemasukan dan 

pengeluaran dana serta melakukan pembukuan dan penerimaan 

laporan dari bidang-bidang lain. 

 Fungsi : 

a. Penelitian kebenaran laporan kas harian. 

b. Pengecekan pengeluaran dan pengambilan uang antar bank. 

c. Pemegang kunci Brankas. 

d. Pembukuan dan laporan. 

e. Pelaksanaan evaluasi laporan. 

f. Pembuatan laporan keuangan. 

g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan atau 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya. 

9. Seksi Kas 

 Tugas : Melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan pemasukan dan pengeluaran 

uang. 

 Fungsi :  

a. Pengkoordinasian pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan 

pelaksanaan tugas. 

b. Penelitian kebenaran laporan kas harian. 
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c. Penyetoran dan penarikan uang antar bank. 

d. Pemegang kunci Brankas. 

e. Pemberian saran dan pertimbangan-pertimbangan mengenai langkah-

langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang 

tugasnya.  

10. Seksi Pembukuan 

 Tugas : Melakukan pembukuan dan menerima laporan dari bidang-bidang 

lain. 

 Fungsi : 

a. Pencatatan atas seluruh transaksi. 

b. Penyusunan atas Laporan Keuangan. 

c. Pemberian saran dan pertimbangan-pertimbangan mengenai langkah-

langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang 

tugasnya. 
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BAB II 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Landasan Teori 

Pengertian Sistem dan Prosedur 

Sistem adalah kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan 

yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan 

suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan (Zaki Baridwan, 1993 : 2). 

Menurut Howard F. Stetler yang disadur oleh Zaki Baridwan : 

Sistem akuntansi adalah formulir-formulir atau buku-buku catatan, prosedur 

dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan 

usaha, atau suatu perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan umpan balik 

dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi 

usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang 

saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi 

perusahaan. 

Prosedur adalah urutan klerikal biasanya melibatkan beberapa orang 

dalam suatu departemen atau lebih yang dilihat untuk menjamin 

penanganan secara seragam suatu transaksi perusahaan yang terjadi secara 

berulang-ulang (Mulyadi, 1993 : 6) 

Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, 
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mengecek ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi, mendorong 

efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 1997 : 165) 

Tujuan sistem pengendalian intern: 

a. Menjaga kekayaan organisasi. 

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 

c. Mendorong efisiensi. 

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Ada 4 unsur pokok dari Sistem Pengendalian Intern dalam suatu 

perusahaan (Mulyadi,1997 : 166) 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional  

      secara tegas. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

      perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, 

pendapatan  

      dan biaya. 

c. Praktik yang sehat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. 

d. Karyawan yang bermutu sesuai dengan tanggungjawab. 

 

2. Pengertian Kredit dan Sistem Pemberian Kredit  

Istilah kredit berasal dari bahasa yunani “credere“ yang berarti 

kepercayaan (trust atau faith). Dasar dari kredit adalah kepercayaan 

seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya 
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bahwa si penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang sanggup 

memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan yang berupa barang atau 

jasa.  

Berdasarkan UU No. 7 tentang perbankan tahun 1992 kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak piminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.   

Berdasarkan UU Perbankan No.10 tahun 1998, pemberian kredit adalah 

merupakan dasar perikatan dimana seseorang berhak mendapatkan sesuatu dari 

orang lain. Kredit merupakan pinjaman dimana seseorang berhak mendapatkan 

sesuatu dari orang lain. Kredit merupakan pinjaman dimana seseorang 

menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memperoleh kembali. 

Pengertian kredit yang lain dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau 

mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaranya akan 

dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu tertentu yang 

telah disepakati (Mulyono, 1993:10) 

b. Kredit adalah suatu hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban 

atau melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu 

yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang 

(Thomas Suyatno,1995 :13) 
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c. Menurut UU No.14 tahun 1967 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan 

dengan hukum berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan jumlah bunga tertentu. 

d. Menurut UU No.7 tahun 1992 dan UU No.10 tahun 1998  

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan jumlah bunga, imbalan, atau penbagian hasil keuntungan.  

 

3. Unsur-unsur Kredit 

Menurut Thomas S dkk, dalam bukunya Dasar-dasar Perkreditan bahwa 

unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah sebagai berikut : 

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi 

yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali dalam 

jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. 

b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi 

dengan kontra prestasi yang akan diterima di masa yang akan datang. 
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c. Degree of risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat 

dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi 

dengan kontra prestasi yang akan diterima.  

d. Prestasi, yaitu suatu obyek kredit yang diberikan kepada debitur. 

Obyek kredit itu tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga 

dalam bentuk barang atau jasa.   

   

4. Tujuan Kredit 

a. Turut mensukseskan program pemerintah di 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, dan 

dapat memperluas usahanya. 

 

5. Jenis Kredit 

a. Dilihat dari Tujuannya 

1. Kredit produktif 

Adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur 

dengan tujuan untuk kegiatan usahanya atau kredit yang dipakai 

tidak satu siklus habis, contoh: KI (Kredit Investasi), KUGEL 

(Kredit Untuk Golongan Ekonomi Lemah). 
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2. Kredit Konsumtif 

Adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur 

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kredit 

satu siklus habis, contoh : KUK (Kredit Usaha Kecil). 

b. Dilihat dari Jangka Waktunya 

2. Kredit Jangka Pendek 

Adalah kredit yang berjangka waktu maksimal satu tahun. 

3. Kredit Jangka Panjang 

Adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. 

c. Dilihat dari Sumber Dananya 

1. KLBI (Kredit Likuid Bank Indonesia), jenisnya: 

a) Liquid biasa, adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia 

kepada bank umum karena kekurangan modal. 

b) Kredit Liquid Darurat, adalah kredit yang diberikan oleh Bank 

Indonesia karena kesulitan liquiditas. 

c) Kredit Liquid Pembinaan, adalah kredit yang diberikan oleh 

Bank Indonesia kepada bank umum karena kesulitan usaha. 

d) Gadai Ulang, adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia 

kepada bank umum dengan cara bank umum memberikan 

jaminan. 

2. Kredit Konsorsium atau indikasi  
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Adalah kredit yang dibiayai lebih dari satu bank dengan 

sistem di ketuai oleh satu bank. 

d. Dilihat dari Kolektabilitas (baik buruknya debitur) 

a. Kredit lancar 

Adalah kredit yang pengembalian kreditnya sesuai dengan 

kesepakatan dan tidak pernah sekalipun nunggak. 

b. Kredit Kurang Lancar 

Kredit yang terkadang pengembalian kreditnya nunggak, 

namun nunggaknya kurang dari tiga bulan. 

c. Kredit Tidak Lancar 

Adalah kredit yang pengembalian kreditnya nunggak tiga 

sampai enam bulan. 

d. Kredit Macet  

Adalah kredit yang pengembalian kreditnya nunggak lebih 

dari enam bulan. 

e. Dilihat dari penarikan kredit 

1. Kredit sekali tarik 

Adalah kredit yang penarikan kreditnya diambil sekaligus      

semuanya. 

2. Kredit rekening koran 

Adalah kredit yang jenis kreditnya diberikan kepada bank 

dimana penarikannya tidak sekaligus melainkan diambil sesuai 
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dengan kebutuhan. Keuntungannya yaitu lebih aman dan pihak 

bank memperoleh bunga sebelum dana atau kredit diambil. 

3. Non cash loan 

Adalah jenis kredit yang belum efektif tetapi dapat 

dicairkan secara tunai atau dipindah bukukan akan tetap 

didalamnya terkandung kesanggupan untuk membayar di 

kemudian hari, contoh: LC   (Letter Of Credit). 

f. Dilihat dari jenis jaminan 

1. Unsecured Loan (kredit tanpa jaminan) 

 Adalah kredit yang diberikan kepada debitur tanpa 

adanya jaminan dari debitur, contoh : KUT (Kredit Usaha Tani), 

KIK (Kredit Investasi Kecil). 

2. Secured Loan 

Adalah kredit yang diberikan bank kepada debitur karena 

adanya jaminan dari debitur, contoh : Kredit Investasi. 

g. Dilihat dari sifatnya  

1. Dengan perjanjian kredit  

Adalah kredit yang terlebih dahulu diadakan suatu 

perjanjian 

      tertulis yang antara lain mengatur: 

a. Besarnya maksimum kredit 

b. Besarnya suku bunga 
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c. Jangka waktu kredit 

d. Jaminan 

e. Cara pelunasan, dsb 

      Contoh : perjanjian kredit dalam rangka pembiayaan 

bersama   (Konsorsium/Continancing), dan kredit yang telah habis 

jangka   waktunya (Over Due). 

2. Tanpa perjanjian kredit 

 Contohnya : Over draft (pelampauan) karena penarikan, 

over draft    karena pembebanan bunga. 

6. Analisis / Prinsip Kredit 

Analisa atau prinsip kredit bank sering disebut dengan 5C atau 6C 

yaitu character, collateral, capacity, capital, condition of economic, dan 

ada yang lebih berpengaruh dari 6C adalah catability (surat kuasa). 6C 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Character 

Bank yang ingin mengetahui sejauh mana sifat, sikap, watak 

dan perilaku dari calon debiturnya. Penganalisaan karakter dinilai dari: 

1. Reputasi atau latar belakang dari calon debitur dalam kehidupan 

bermasyarakat ataupun dalam kerjanya. 

2. Riwayat hidup, apakah orang tersebut sering menipu atau hanya 

untuk menutup hutang pada bank lain. Jadi untuk 

menanggulanginya, bank sering mengadakan bank to bank 

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



 32 

information yang untuk mengetahui apakah calon debitur tersebut 

termasuk dalam black list atau tidak. 

b. Collateral  

Jaminan yang diserahkan debitur kepada bank karena sebagai 

ikatan sehingga bank akan merasa aman dan debitur punya tanggung 

jawab untuk melunasi. Apabila debitur tidak melunasinya, maka 

jaminan tersebut akan menjadi milik pihak bank. Biasanya nilai 

jaminan lebih tinggi dibandingkan dengan kredit yang diterima. Ada 2 

aspek yang harus diperhatikan, yaitu : aspek ekonomis dan aspek 

yuridis. 

 

c. Capacity  

Kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur, untuk hal itu 

bank perlu melakukan pendekatan sebagai berikut: 

7. Historis, dilakukan dengan survey langsung. 

8. Finansial, untuk mengetahui sejauh mana pembukuan tentang 

input dan outputnya melalui laporan rugi laba.  

9. Educational, penilaian dari latar belakang pendidikan calon debitur 

karena dapat mempengaruhi pengelolaan usaha. 

10. Yuridis, penilaian terhadap kapasitas dalam melakukan perjanjian 

kredit. 

11. Managerial, bagaimana calon debitur mengelola usahanya. 
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d. Capital  

Modal atau dana yang dimiliki oleh calon debitur agar jangan 

sampai kurang dari kredit yang diterima. 

e. Condition of economics 

Bank dalam memberi kredit harus melihat situasi dan kondisi 

daerah di sekitarnya, misalnya : daerah rawan bencana. 

g. Catability  

Surat bukti atau surat kuasa dari pengusaha. Surat semacam ini 

yang dapat merusak perekonomian bangsa. 

 

7. Manfaat kredit 

a. Secara langsung 

1. Bagi bank  

- Memperoleh keuntungan  

- Dapat mengembangkan usaha 

- Menjaga kestabilan ratio liquiditas bank 

- Dapat merebut pasar 

- Dapat memasarkan jasa-jasa perbankan. 

2. Bagi debitur 

- Dapat mengembangkan usaha 

- Rahasia terjamin 

- Biaya yang dikeluarkan relatif kecil 
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b. Secara tidak langsung 

1. Bagi masyarakat 

- Lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan  

- Membuka kesempatan kerja 

- Menambah pendapatan bagi yang mempunyai profesi 

- Tabungan masyarakat terjamin 

- Terbayarnya barang dengan pasti. 

2. Bagi pemerintah 

- Penghasilan negara bertambah  

- Meningkatkan dan meratakan pembangunan 

- Membuka kesempatan usaha 

- Sebagai alat pemacu pertumbuhan ekonomi. 

 

8. Fungsi kredit 

- Meningkatkan daya guna barang 

- Meningkatkan daya guna uang 

- Meningkatkan peredaran lalu lintas uang 

- Meningkatkan gairah usaha masyarakat 

- Menstabilkan ekonomi 

- Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional 

- Meningkatkan hubungan internasional. 
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9. Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami penunggakan dalam 

pengembalian angsurannya atau pelunasannya. 

Menurut Mulyono (1993 : 434) sebab-sebab terjadinya kegagalan atau 

kesulitan pengembalian kredit yang telah diberikan kepada debitur dapat 

disebabkan berbagai masalah yang diantaranya sebagai berikut : 

a. Masalah intern bank itu sendiri  

1. Kurang ketelitian dalam menganalisis dari kelayakan calon debitur 

sebelum mendapatkan kredit 

2. Pengawasan kredit yang dilakukan kurang tepat 

3. Kurangnya pengalaman dari pejabat kredit 

4. Tidak memiliki kebijakan kredit yang sehat 

5. Adanya kepentingan pribadi pejabat bank 

6. Pengikatan agunan yang kurang sempurna. 

b. Masalah perekonomian secara makro 

Faktor eksternal penyebab kredit bermasalah karena perubahan 

kondisi perekonomian yang menurun atau tidak stabil, adanya 

perubahan peraturan dan kemungkinan karena bencana alam. 

a. Masalah dari debitur 

Masalah yang timbul dari faktor debitur atau masalah karena 

kurang mempertimbangkan resiko yang akan terjadi, tidak kompeten, 

dan kurang jujur nasabah dalam mengakui kondisi keuangannya. 
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Langkah-langkah mengatasi kredit macet antara lain sebagai berikut: 

1) Rescheduling (jadwal ulang) 

Adalah perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal 

pembayaran dan jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan 

besarnya angsuran kredit. 

2) Reconditioning (persyaratan ulang)  

Adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang 

tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran sebagian atau 

seluruh bunga dan persyaratan lamanya. 

3) Liquidation (liquidasi) 

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam 

rangka pelunasan utang. 
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Evaluasi Sistem Pemberian Kredit pada BPR BKK MIRI SRAGEN 

1. Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi Pemohon Kredit dalam 

Mengajukan Kredit 

Pemohon kredit sebelum mengajukan kredit kepada BPR BKK MIRI 

harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Pemohon kredit harus mempunyai usaha yang nyata yang dapat 

dianalisa secara logis, berapa kemampuan melunasi atau mengangsur 

tiap minggu atau tiap bulan atau tiap musim, meskipun baru merupakan 

perkiraan saja. 

b. Calon nasabah datang dengan membawa surat pengantar tentang 

permohonan kredit dari kepala desa atau lurah asal calon nasabah. 

c. Pemohon kredit harus mempunyai KTP asli di wilayah kerja BPR 

BKK MIRI dan begitu pula dengan agunan atas jaminan barang berada 

di wilayah yang sama dengan pemohon kredit. Jika barang jaminan 

bukan atas nama sendiri, harus memberikan surat kuasa dan surat 

pelimpahan yang di tandatangani dan di ketahui oleh kepala desa atau 

lurah setempat. 

d. Pemohon kredit harus bersedia mengembalikan pinjaman sesuai 

dengan jangka waktu yang telah disepakati.  

Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit sesuai 

dengan kriteria calon pemohon adalah: 

1) Kredit Khusus Pegawai Negeri  
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  Syarat-syarat mengajukan kredit: 

a. Foto Copy KTP suami / istri yang masih berlaku 

b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) 

c. SK Calon Pegawai ASLI 

d. SK terakhir ASLI  

e. Kartu Pegawai ASLI 

f. Kartu Taspen ASLI 

g. Daftar perincian gaji bulan terakhir. 

2) Kredit Anggota Polisi dan ABRI 

Syarat-syarat mengajukan kredit: 

a. Foto Copy KTP suami / istri yang masih berlaku 

b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) 

c. SK Pengangkatan ASLI 

d. Foto Copy Kartu Anggota POLISI/ABRI  

e. Daftar perincian gaji bulan terakhir. 

3) Kredit Karyawan Swasta 

Syarat-syarat mengajukan kredit: 

a. Foto Copy KTP suami / istri yang masih berlaku 

b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) 

c. Kartu Tanda Anggota ASTEK minimum 5 tahun 

d. Daftar rincian gaji bulan terakhir. 

4) Kredit Pensiunan PNS 
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Syarat-syarat mengajukan kredit: 

a. Foto Copy KTP suami / istri yang masih berlaku 

b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) 

c. Kartu TASPEN 

d. Foto Copy SK terakhir 

e. Daftar rincian gaji bulan terakhir. 

 

2. Fungsi yang Terkait 

a. Direksi 

1) Memberikan persetujuan tentang layak atau tidaknya pemohon 

kredit dalam memperoleh kredit. 

2) Bertanggung jawab terhadap kelancaran kredit yang diberikan pada 

masyarakat. 

b. Pemasaran/Marketing 

1) Memberikan persetujuan terhadap pengajuan kredit. 

c. Seksi Kredit 

1) Mengevaluasi semua dokumen pengajuan kredit yang diserahkan 

oleh bagian kredit. 

2) Memberikan persetujuan terhadap pengajuan kredit. 

d. Staf Kredit 

1) Menerima formulir permohonan kredit yang telah diisi oleh calon 

nasabah beserta dokumen syarat.  

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



 40 

2) Membuat surat perjanjian kredit yang harus 

diotorisasi/ditandatangani oleh direksi bank dan calon nasabah. 

3) Melakukan survey ke lapangan untuk mengevaluasi keadaan 

sebenarnya calon nasabah berkenaan dengan pengajuan kredit yang 

telah diajukan. 

4) Melakukan analisis jaminan atau agunan calon nasabah kemudian 

mengisi Formulir Analisa Kredit (FAK). 

5) Mengarsip semua dokumen pemberian kredit. 

e. Seksi Kas 

1) Bertugas melakukan pencairan kredit setelah menerima kuitansi  

bermaterai, formulir pengeluaran umum, dan formulir penerimaan 

umum dari bagian kredit. 

2) Bertanggungjawab memegang dan mengamankan kunci kontrol 

terhadap uang tunai. 

f. Seksi Pembukuan dan P.D.E 

1) Bertanggungjawab atas pembukuan seluruh transaksi yang ada di 

bank terutama yang berhubungan dengan Pemberian kredit. 

2) Membuat rekapitulasi pengeluaran kas. 

 

3. Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam melancarkan kegiatan pemberian kredit 

adalah sebagai berikut: 
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a. Formulir Permohonan Kredit 

Formulir ini diisi oleh calon nasabah dan kemudian di teliti 

ulang oleh bagian kredit. Formulir ini berisi tentang data diri calon 

nasabah, besarnya permohonan kredit dan keperluan pengajuan kredit, 

dan disertai oleh surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini 

menerangkan bahwa calon nasabah dengan nama tersebut di atas benar-

benar penduduk wilayah daerah setempat yang mempunyai obyek 

usaha dan menurut penilaian, yang bersangkutan dapat dipercaya dan 

mampu untuk mengembalikan kreditnya. Surat ini harus diketahui dan 

mendapatkan persetujuan dari kepala desa tempat calon nasabah 

tinggal. 

b. Formulir Analisa Kredit 

Dokumen ini diisi oleh staf kredit, berupa hasil pengecekan dan survey 

lapangan yang dilakukan oleh staf kredit atas diri calon nasabah dari 

beberapa aspek yang meliputi aspek karakter, aspek financial, dan aspek 

yuridis serta hasil analisa dan kesimpulan calon nasabah tersebut layak 

atau tidak dalam memperoleh kredit. Aspek karakter meliputi 

pengalaman usaha, keterangan sudah berapa kali nasabah memperoleh 

kredit dari BPR BKK MIRI serta pengembalian kredit yang lalu. Aspek 

financial meliputi sumber pendapatan sebulan, pengeluaran per bulan 

dan kebutuhan kredit calon nasabah. Aspek yuridis meliputi jenis agunan 

beserta data lengkap jaminan. 
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c. Surat Kuasa Menjual/Menjaminkan    

Dokumen ini diisi oleh calon nasabah, yang berisi tentang pernyataan 

apabila dikemudian hari nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban 

dalam membayar kembali pinjamannya pada BPR BKK MIRI, maka 

nasabah tidak keberatan jika hak miliknya tersebut diatas disita oleh 

BPR BKK MIRI atau dikuasakan olehnya untuk menjual di bawah 

tangan atau dimuka umum (lelang) dengan harga yang dikehendaki oleh 

Pihak Bank sedangkan hasilnya digunakan untuk melunasi tanggungan 

kredit tersebut diatas. Dokumen ini juga harus diketahui dan 

ditandatangani oleh camat serta kepala desa tempat nasabah tinggal. 

d. Surat Perjanjian Kredit 

Dokumen ini berisi tentang pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian 

kredit yang dilakukan antara bank dengan calon nasabah. Diisi oleh 

calon nasabah kemudian ditandatangani oleh calon nasabah dan direksi 

BPR BKK MIRI. 

e. Dokumen Syarat   

Dokumen ini adalah dokumen-dokumen lampiran yang harus disertakan 

dalam pengajuan kredit untuk memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan oleh bank berdasarkan kriteria calon nasabah. 

f. Kitir Pinjaman 
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Kartu ini dibuat oleh bagian kredit, sebagai pegangan nasabah yang 

digunakan sebagai kartu pencatatan pembayaran angsuran kredit oleh 

nasabah kepada bank.  

g. Kartu Pinjaman 

Kartu ini dibuat oleh bagian kredit, yang digunakan oleh bank dalam 

mencatat angsuran yang dilakukan oleh nasabah. Kartu ini hampir sama 

dengan kitir pinjaman, bedanya adalah jika kartu pinjaman disimpan 

oleh bank sedangkan kitir pinjaman dibawa oleh nasabah. 

h. Kuitansi Bukti Pengeluaran Umum  

Kwitansi ini dibuat oleh bagian kredit, digunakan sebagai bukti bahwa 

bank telah mencairkan kredit kepada nasabah.  

i. Kuitansi Bukti Penerimaan Umum 

Kwitansi ini dibuat oleh bagian kredit, digunakan sebagai bukti 

pembayaran angsuran dan biaya propisi serta biaya administrasi. 

 

4. Catatan Akuntansi yang Dibuat 

Catatan akuntansi yang dibuat bersangkutan dengan proses pemberian 

kredit pada BPR BKK MIRI adalah sebagai berikut: 

1) Mutasi Kas 

Seksi kasir melakukan pencatatan pengeluaran dan penerimaan kas 

yang terjadi. 

2) Rekapitulasi 
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Dibuat oleh bagian pembukuan yang berisi hasil rekapan semua bukti     

pengeluaran umum yang terjadi di bank. 

3) Slip jurnal 

Dibuat oleh bagian pembukuan untuk membukukan hasil dari 

rekapitulasi yang telah dilakukan. 

 

5. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang dibuat oleh BPR BKK MIRI adalah neraca, 

laporan rugi/laba dan laporan arus kas. 

 

6. Prosedur Kredit 

a. Prosedur Permohonan Kredit 

1) Bagian kredit menerima permohonan kredit dari calon nasabah. 

2) Calon nasabah mengisi formulir permohonan kredit. 

3) Bagian kredit menerima formulir permohonan kredit dan dokumen-

dokumen syarat. 

b. Prosedur Penelitian Pinjaman 

1) Bagian kredit melakukan survey lapangan. 

2) Bagian kredit melakukan evaluasi kredit dan mengisi FAK 

(Formulir Analisa Kredit). 

3) Bagian kredit mengajukan FAK ke Seksi Kredit, SPI, Pemasaran, 

Direktur, kemudian ke ketua BP. BKK Kabupaten Sragen. 
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4) Setelah kredit yang diajukan disetujui oleh direktur, semua 

dokumen disimpan. Kemudian membuat SPK yang nantinya akan 

ditandatangani oleh direktur dan calon nasabah.  

c. Prosedur Pencairan Kredit 

1) Setelah ada keputusan pemberian kredit yang meliputi plafon 

pinjaman, jangka waktu dan bunga pinjaman, maka dibuatkan:  

a. Kartu pinjaman. Surat perjanjian kredit untuk menentukan saat 

pinjaman akan diberikan. Untuk ditanda tangani calon nasabah 

(debitur) dan direksi. 

b. Berita acara serah terima jaminan yang sudah dicatat di buku 

register jaminan. 

c. Kuitansi bermaterai secukupnya sebagai bukti pembayaran. 

d. Bukti pengeluaran umum untuk pencairan kredit. 

e. Bukti penerimaan umum untuk potongan biaya proporsi dan 

 administrasi. 

f. Kitir pinjaman untuk nasabah dalam angsuran nanti 

2) Dicatat dalam buku register permohonan dan realisasi pinjaman. 

3) Dimasukkan dalam program komputer untuk memudahkan 

perhitungan tingkat kolektibitasnya.  

4) Bukti kuitansi, pengeluaran umum, penerimaan umum, dan kitir 

pinjaman diserahkan kepada bagian kas untuk dibayar. 
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5) Nasabah menerima uang. Kitir pinjaman, tembusan kuitansi, dan 

bukti asali penerimaan umum diserahkan kepada peminjam. 

6) Formulir dokumen dasar diserahkan bagian pembukuan untuk 

dibukukan. 

d. Jangka Waktu Pencairan Kredit 

Jangka waktu pencairan kredit paling cepat 2 hari, itu jika dokumen 

serta persyaratan yang diminta lengkap dari awal. Apabila masih ada 

kekurangan-kekurangan persyaratan maka pencairan kredit akan lebih 

dari 2 hari. Proses pencairan kredit yang cepat merupakan salah satu hal 

yang digunakan dalam menarik calon debitur.  

e. Angsuran Kredit 

1) Debitur datang ke kantor pelayanan dengan membawa kitir 

pinjaman kepada bagian pelayanan angsuran pinjaman. 

2) Petugas pelayanan angsuran menerima kitir pinjaman untuk 

dicocokan dengan kartu pinjaman, apakah debitur pernah tidak setor 

atau tidak. 

3) Petugas pelayanan angsuran membuatkan bukti setoran pinjaman 

dalam rangkap tiga. Bukti penerimaan umum yang asli diberikan 

kepada debitur sebagai bukti bahwa debitur telah melakukan 

pembayaran kreditnya, tembusannya diberikan ke bagian kredit dan 

bagian pembukuan. 
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4) Bukti setoran pinjaman dan kitir pinjaman diberikan kepada 

penyetor untuk melakukan pembayaran di bagian kas. 

5) Petugas bagian kredit mencatat pada kartu pinjaman dan pada 

komputer. 

6) Setiap akhir hari, bagian kredit melakukan rekapitulasi pinjaman 

yang diberikan dan mencocokan saldo debetnya dengan bagian 

pembukuan. 

f. Penolakan Kredit 

BPR BKK MIRI malakukan penolakan kredit jika salah satu dari 5C 

prinsip kredit tidak terpenuhi. 5C tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Character 

Sifat, watak, dan perilaku calon debitur diragukan. 

2. Collateral 

Jaminan yang disertakan calon debitur tidak sesuai dengan kredit  

yang diajukan. 

3. Capacity 

Kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur untuk bisa 

mengembalikan kredit diragukan oleh bank. 

4. Capital 

Calon debitur tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan  

usaha, dalam hal ini debitur 100% menggunakan modal dari kredit  

yang diajukan. 
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5. Condition of Economic 

Kondisi dari daerah calon debitur tidak kondusif untuk menjalankan 

usaha dari kredit yangditerima, misalnya daerah tersebut rawan 

bencana. 

 

Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur pemberian kredit ini, saya  

lampirkan bagan alir (flowchart) sistem pemberian kredit pada BPR  

BKK MIRI sebagai berikut. 
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Bagan air Dokumen Pemberian kredit yang dilaksanakan di kantor BPR 

BKK MIRI Sragen 

Prosedur Permohonan Kredit 

       Bagian Kredit 

 

Gambar 1.2. Bagan Alir Prosedur Permohonan Kredit 
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Prosedur Penelitian Pinjaman 
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Gambar 1.3. Bagan Alir Prosedur Penelitian Pinjaman 
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Prosedur Penelitian Pinjaman 
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Gambar  1.4 Bagan Alir prosedur Penelitian Pinjaman 
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Prosedur Penelitian Pinjaman 
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Gambar 1.5. Bagan Alir Prosedur Penelitian Pinjaman 
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Prosedur Penelitian Pinjaman   Prosedur Pencairan pinjaman 

Ketua BP.BKK Kab. Sragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

8 

FAK 
 Dok. syarat 

 

Membuat 
dokumen-
dokumen 

FPK  
 

KaP 
 Kip  

 3 
2 

    BPKnU   1 
 3 

 2 
      BpgU     1  

 KW 
 BA 

 SPK 
 

10 

9 

FAK 
 
FPK 

 

Mengotori
sasi  FAK 

FAK  
 FPK  

 Dok. Syarat 
 

Mengecek 
dan 

evaluasi 

Dok. Syarat 
 

Staf Kredit 

7 

  8 

KaP : Kartu Pinjaman  
Kip : Kitir Pinjaman 
BPnU : Bukti Pemberimaan Umum 
 

BPgU : Bukti Pengeluaran Umum 
Kw : Kuitansi Bermaterai 
BA.  : Berita Acara 
SPK :Surat Perjanjian Kredit 
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Prosedur Pencairan Pinjaman 
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Gambar 1.7 Prosedur Pencairan Pinjaman 
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Prosedur Pencairan Pinjaman 

B. Bagian Pembukuan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.8 Prosedur Pencairan Pinjaman 
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Prosedur Pembayaran Angsuran 

C. Bagian Kredit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.9 Prosedur Pembayaran Angsuran  
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Prosedur Pembayaran Angsuran 
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Gambar 1.10 Prosedur Pembayaran Angsuran  
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7. Unsur-unsur sistem pengendalian intern 

Unsur-unsur sistem pengendalian intern yang ada di BPR BKK Miri 

Sragen adalah sebagai berikut: 

a. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan rerangka (frame work) pembagian 

tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 

1993:166). Oleh karena itu harus dilakukan pemisahan fungsi. Pembagian 

tanggung jawab fungsional dalam organisasi BPR BKK Miri Sragen 

didasarkan pada prinsip berikut ini: 

Telah ada pemisahan di bagian kasir dengan bagian pembukuan. 

Telah ada pemisahan antara bagian kasir dengan bagian kredit. 

b. Sistem Wewenang dan Otorisasi  

Dalam setiap organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian 

wewenang untuk otorisasi dan terlaksananya setiap transaksi. Untuk 

melaksanakan sistem wewenang tersebut, BPR BKK Miri Sragen 

mengotorisasi setiap formulir-formulir yang digunakan melalui pimpinan 

BPR BKK Miri Sragen. 

c. Praktek yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Unit  

Organisasi. 

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang serta 

prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan 
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baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat 

dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang ditempuh oleh BPR BKK 

Miri Sragen adalah sebagai berikut: 

1) Adanya perputaran jabatan (rotasi jabatan) di BPR BKK Miri Sragen, 

sehingga karyawan tidak merasakan kejenuhan dan untuk 

menghindari segala bentuk kecurangan yang dapat dilakukan oleh 

karyawan. 

2) Adanya pemeriksaan mendadak (surprised audit) kepada seluruh 

bagian yang terkait dengan pemberian kredit terutama bagian kasir 

untuk mencocokkan jumlah uang yang tercantum dalam laporan 

keuangan dengan yang ada di tangan kasir. 

3) Adanya pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 

efektifitas unsure-unsur sistem pengendalian intern. Unit organisasi ini 

disebut satuan pengawas intern atau staf pemeriksa intern.   
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BAB III 

TEMUAN 

 

BPR BKK MIRI mempunyai lokasi yang sangat mudah dijangkau oleh 

masyarakat, terutama masyarakat pedesaan karena berada di kecamatan. Oleh 

karena itu, BPR BKK MIRI merupakan salah satu badan kredit yang paling 

diminati oleh masyarakat Miri. Namun dalam menjalankan usahanya, untuk 

melayani masyarakat ada beberapa kekurangan atau kelemahan. Meskipun 

demikian, tidak sedikit pula kebaikan yang dapat dirasakan pada BPR BKK MIRI 

dalam menjalankan usaha dan kebijakan kreditnya. Kebaikan dan kekurangan 

yang ada pada BPR BKK MIRI adalah: 

Kebaikan 

1. Sudah terdapat struktur organisasi yang jelas dengan adanya pemisahan 

fungsi antar bagian. Fungsi operasional bank yang dilakukan oleh bagian 

kredit, fungsi penyimpanan serta arus kas oleh seksi kas, fungsi 

pembukuan pada bagian pembukuan. 

2. Dalam prosedur pencatatan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi 

dimana dalam peredaran kas sudah dicatat secara jelas oleh seksi kas 

(mutasi kas), kemudian oleh bagian pembukuan (rekapitulasi dan slip 

jurnal), serta telah diotorisasi oleh pejabat yang berwewenang di masing-

masing bagian. 
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3. Dalam penilaian analisis dan evaluasi permohonan kredit telah sesuai 

dengan prinsip analisa kredit 6C. 

4. Adanya rotasi jabatan yang bertujuan mengembangkan kemampuan 

karyawan dan menghilangkan kejenuhan pada diri karyawan dalam 

menjalankan tugasnya. Disamping itu juga berfungsi sebagai alat kontrol 

terhadap tugas yang dijalankan oleh karyawan sebelumnya.  

 

B. Kelemahan  

1. Pada bagian kredit belum ada pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi 

administrasi, fungsi pelayanan kredit, fungsi analisis kredit dan penilaian 

jaminan, sehingga pada bagian kredit mempunyai resiko yang besar 

adanya penyimpangan. 

2. Tidak ada ahli khusus yang bertugas dalam melakukan taksasi agunan atau 

jaminan. Dalam hal ini pihak bank hanya melakukan taksasi berdasarkan 

data dokumen-dokumen yang disertakan dan taksiran yang ketepatannya 

masih perlu dipertanyakan. 

3. Kasus kredit bermasalah sering terjadi karena pada fungsi analisis kredit 

kurang berhati-hati dan kurang teliti dalam memberikan keputusan dalam 

pemberian kredit. 

 

58 

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



 62 

BAB IV 

REKOMENDASI 

 

E. Kesimpulan  

BPR BKK MIRI adalah suatu badan kredit yang paling diminati oleh 

masyarakat khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan Miri. 

Dalam kegiatannya, tidak jarang terjadi masalah dalam macetnya angsuran 

kredit yang dilakukan oleh nasabahnya. Namun pada akhirnya, para nasabah 

tetap melakukan pelunasan kreditnya meskipun sudah melewati jangka waktu 

yang telah ditentukan. Hal tersebut bukan merupakan unsur kesengajaan, atau 

sikap yang negatif dari nasabah tetapi memang karena faktor ekonomi yang 

tidak memungkinkan untuk melunasi kreditnya karena adanya masalah dalam 

usaha yang digelutinya. 

Di BPR BKK MIRI, fungsi-fungsi yang terkait memiliki jaringan 

prosedur yang sederhana, mudah dipahami, dan tidak terlalu banyak bagian 

yang terlibat sehingga masih lemah dari segi pengendaliannya.  

 

B. Saran  

1. Adanya pemisahan tugas pada bagian kredit antara lain untuk fungsi 

pelayanan, administrasi, analisis, penilaian jaminan dan pembinaan kredit 

sehingga dapat menanggulangi adanya kecurangan. 

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



 63 

2. Dibetuk komite khusus yang bertugas untuk menetapkan diterima atau 

tidaknya pengajuan kredit dan diharapkan komite ini independent dalam 

mengambil keputusan, sehingga kemungkinan kegagalan kredit dapat 

dihindari. 

3. Fungsi analisis kredit pada bagian kredit harus lebih teliti dan berhati-hati 

dalam memberikan keputusan untuk meminimalisasikan adanya kredit 

macet. 
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