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ABSTRAKSI 

 

EVALUASI SISTEM PEMBERIAN KREDIT  

PADA USP SWAMITRA KARANGANYAR 

 

Natalia Ratih Jatmikani 

F. 330 1080 
 
 

Dengan menggunakan motto “Untuk Usaha dan Kesejahteraan Anak” kredit 
merupakan bagian terpenting dalam kegiatan USP SWAMITRA. Dengan adanya 
pinjaman kredit dari USP SWAMITRA yang dapat digunakan oleh pengusaha kecil, 
ternyata sangat berperan dalam pemenuhan kebutuhan modal dan peningkatan 
pendapatan pengusaha kecil sehingga dapat meningkatkan usahanya. 

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengevaluasi sistem kerja 
pada USP SWAMITRA dalam pelayanannya kepada para nasabah terutama 
pengusaha kecil tentang proses pemberian kredit. Evaluasi sistem pemberian kredit 
dilaksanakan untuk memahami unsur-unsur sistem pemberian kredit yang meliputi 
analisa fungsi yang terkait, dokumen, catatan akuntansi dan jaringan prosedur yang 
membentuk sistem serta untuk memahami unsur-unsur sistem pengendalian  intern 
yang meliputi analisa organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktek 
yang sehat dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk 
mengevaluasi sistem tersebut, penulis memperoleh informasi dengan wawancara 
langsung dari pihak yang bersangkutan dan dari data konkrit mengenai kinerja USP 
SWAMITRA serta melalui analisis data. 

Dari hasil penelitian secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut : USP 
SWAMITRA merupakan salah satu unit usaha simpan pinjam yang benar-benar 
dibutuhkan masyarakat terutama pengusaha dalam pengembangan usaha. Sistem 
pemberian kredit dalam USP SWAMITRA telah terdapat pemisahan fungsi 
persetujuan kredit, serta fungsi pengeluaran kas dan adanya unit organisasi yang 
bertugas mengecek efektifitas unsur-unsur sistem pemberian kredit serta adanya 
pengecekan setiap hari untuk mengawasi kegiatan kantor dan jumlah kas. 

Selain kebaikan-kebaikan tersebut masih ditemukan adanya kelemahan yaitu 
dalam melaksanakan tugasnya bidang komersil terutama AO masih mempunyai 
fungsi ganda, yaitu merangkap tugas yang seharusnya dilakukan baian credit support, 
sehingga hal ini sangat mempengaruhi kinerja dari USP SWAMITRA, belum adanya 
rotasi jabatan dan wajib cuti sementara, formulir yang digunakan belum bernomor 
urut tercetak dan belum dilaksanakannya pemeriksaan mendadak. 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. SEJARAH BERDIRINYA USP. SWAMITRA 

Perbankan merupakan sendi perekonomian yang memegang peranan 

penting di Indonesia. Kebijaksanaan penyaluran kredit bagi masyarakat melalui 

jasa perbankan merupakan upaya pemerintah dalam membantu meningkatkan 

produktifitas usaha terutama bagi usaha kecil dan usaha rumah tangga. 

Penyaluran kredit melalui kredit sektor usaha bagi usaha kecil dan usaha rumah 

tangga akan membantu pendanaan dan membiayai kegiatan usahanya. Dalam 

iklim perekonomian seperti sekarang ini bantuan kredit sangat dibutuhkan bagi 

sektor usaha kecil dalam menghadapi persaingan dunia usaha. Dengan demikian 

kredit mempunyai peranan yang istimewa dalam kegiatan usaha. 

Berkaitan dengan hal itu, dalam rangka mewujudkan ekonomi rakyat 

yang berdaya pada bulan Oktober 1998, Presiden RI telah mencanangkan setiap 

tanggal 21 Mei sebagai hari Kebangkitan Ekonomi Rakyat. Maka, untuk 

memberdayakan Koperasi agar dapat menjawab tantangan dan memanfaatkan 

peluang yang ada di Bank BUKOPIN yang mengemban misi “Pengembangan 

Koperasi dan Usaha Kecil” merintis adanya suatu pengembangan teknologi 

computer sehingga memudahkan nasabah. Untuk itulah Bank BUKOPIN 

mengadakan Memorandum Of Understanding atau Perjanjian Kerja sama dengan 

Koperasi melalui pendekatan WIN-WIN (saling menguntungkan). Perjanjian 

kerja sama ini dibuat untuk jangka waktu lima tahun, dengan ketentuan jangka 
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waktu tersebut dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak. Maka, 

program kemitraan usaha antara Bank BUKOPIN dan lembaga keuangan 

kecil/mikro guna mendukung pengembangan usaha kecil di seluruh Indonesia 

tersebut diresmikan oleh BJ. Habibie di Jakarta pada tanggal 12 Juli 1998 dengan 

nama Usaha Simpan Pinjam ( USP ) SWAMITRA. 

SWAMITRA berasal dari bahasa Kawi, yaitu Swa dan Mitra. Swa berarti 

sendiri dan Mitra yang berarti tanpa paksaan. Jadi SWAMITRA mempunyai arti 

suatu kerjasama yang berazaskan prinsip-prinsip kebersamaan, saling 

menguntungkan, dan tanpa paksaan. Sedangkan USP SWAMITRA mempunyai 

pengertian suatu unit simpan pinjam yang dikembangkan oleh Bank BUKOPIN 

bekerja sama dengan Koperasi PRIMKOPTI, guna memberikan bantuan 

managerial dan keuangan bagi usaha koperasi dan anggotanya. 

Mitra Bank BUKOPIN dalam pengelolaan USP SWAMITRA adalah : 

1. KSP ( Koperasi Simpan Pinjam ) 

2. KOPPAS ( Koperasi Pasar ) 

3. KSU ( Koperasi Serba Usaha ) 

4. KUD ( Koperasi Unit Desa ) 

5. Koperasi-koperasi primer lainnya yang mempunyai unit simpan pinjam. 

Untuk dapat mengelola USP SWAMITRA, sebelumnya PRIMKOPTI 

Kabupaten Karanganyar harus memenuhi persyaratan antara lain : 

1. Mempunyai badan hukum yang jelas 

2. Menyelenggarakan RAT secara teratur 

3. Mampu menyelenggarakan administrasi dan pelaporan keuangan secara baik 
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4. Mempunyai unit usaha simpan pinjam yang dikelola dengan baik. 

Karena semua persyaratan telah dipenuhi maka pada bulan Desember 

1999 sesuai dengan Rapat Anggota Kelompok pada tanggal 12 Oktober 1998 

pihak PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar sepakat untuk bekerjasama dengan 

pihak BUKOPIN guna mendirikan unit usaha otonom ini. Dan tepat pada tanggal 

25 Januari 1999 USP SWAMITRA Karanganyar resmi berdiri serta memulai 

kegiatan operasionalnya. 

 

B. STRUKTUR ORGANISASI 

Dalam  suatu organisasi dengan segala aktivitasnya terdapat hubungan 

diantara bagian-bagian yang menjalankan aktivitas tersebut. Makin banyak 

kegiatan yang dilakukan, makin komplek pula hubungan-hubungan yang ada. 

Untuk itu, perlu dibuat suatu bagan yang menggambarkan hubungan tersebut, 

termasuk hubungan antara masing-masing kegiatan atau fungsi. Bagan yang 

dimaksud dinamakan struktur organisasi. 

Struktur organisasi merupakan struktur formal yang ada di tubuh 

organisasi untuk mengelompokkan, mengatur, dan membagi tugas dan pekerjaan 

agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan dapat 

dipertanggungjawabkan dengan baik. 

Sebagai suatu badan usaha maka USP SWAMITRA Karanganyar dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya perlu diatur dalam struktur organisasi 

sehingga tujuan dari USP SWAMITRA Karanganyar dapat dicapai dengan 
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sebaik-baiknya. Struktur organisasi USP SWAMITRA berdasarkan MOU 

tertanggal 12 Juli 1998 adalah sebagai berikut : 

 

STRUKTUR ORGANISASI USP SWAMITRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 : Struktur organisasi USP SWAMITRA 

 
Keterangan : 

……………… : Garis Koordinasi 

____________ : Garis Organisasi Operasional 

 

Sumber : USP SWAMITRA 

 
BANK BUKOPIN 

 
KOPERASI/KOPPAS 

MOU 

 
UNIT 

USP SWAMITRA 

NASABAH 
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Struktur Organisasi Unit USP SWAMITRA sangatlah sederhana dan 

merupakan Unit Usaha yang dikelola secara otonom berdasarkan pada 

Memorandum of Understanding atau Perjanjian Kerjasama antara dua lembaga, 

yaitu Bank BUKOPIN dan koperasi PRIMKOPTI. Lembaga-lembaga tersebut 

mempunyai fungsi dan peranan masing-masing, yaitu : 

1. Peranan Bank BUKOPIN : 

a. Melakukan kerjasama dan alih pengetahuan dalam pengelolaan Unit USP 

SWAMITRA dengan Koperasi. 

b. Menyediakan sistem dan prosedur Unit USP SWAMITRA. 

c. Mengadakan seleksi dan penerimaan calon karyawan USP SWAMITRA. 

d.  Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan karyawan USP 

SWAMITRA. 

e. Menyediakan kredit Modal Kerja Usaha dan Investasi untuk renovasi, 

serta pengadaan sarana dan prasarana unit USP SWAMITRA. 

f. Melakukan monitoring dan supervisi Unit USP SWAMITRA. 

2. Peranan Koperasi : 

a. Menyediakan sarana (ruang kantor, listrik, dan telepon). 

b. Melakukan kerjasama dan alih pengetahuan dalam pengelolaan Unit USP 

SWAMITRA dengan Bank BUKOPIN. 

c. Menyalurkan dana yang diterima dari Bank BUKOPIN kepada Unit USP 

SWAMITRA untuk disalurkan kepada anggota. 

d. Melakukan pembinaan terhadap anggota koperasi yang menggunakan 

jasa Unit Simpan Pinjam. 
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e. Memberikan rekomendasi anggota yang akan mengajukan kredit. 

Dari sini terlihatlah bahwa kedua lembaga tersebut memegang peranan 

yang sama-sama penting dan saling melengkapi. Sebagaimana telah dijelaskan 

diatas, dalam operasionalnya USP SWAMITRA mendapat pembinaan dari 

Koperasi, sedangkan Bank BUKOPIN menjalankan pengawasan umum yang 

dilakukan secara periodik. 

Dalam  pelaksanaan operasionalnya,  USP  SWAMITRA menggunakan 

struktur organisasi yang susunannya sederhana. Kesederhanaan ini di harapkan 

dapat menunjang tujuan yang ingin dicapai oleh USP SWAMITRA. Adapun 

struktur organisasi USP SWAMITRA dalam pelaksanaan operasionalnya dapat 

dilihat melalui bagan dalam halaman berikut ini. 
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C. DESKRIPSI JABATAN 

1. Bidang Komersil, terdiri atas : 

a. Manager Komersil, dengan tugas : 

1) Mencapai target 

2) Mengatur pengeluaran dan pemasukan agar seimbang 

3) Mencapai keuntungan 

4) Menentukan bunga pajak 

5) Menentukan SHU agar tetap berkembang 

6) Mengatur marketing 

7) Merumuskan kebijaksanaan dalam menghimpun dan pengerahan 

dana. 

b. AO (Accounting Officer), tugasnya : 

1) Mempromosikan aktifitas bank untuk menarik calon nasabah baru. 

2) Melakukan monitoring atas kredit yang diberikan dan monitoring 

terhadap nasabah yang menanamkan dananya. 

3) Menghitung atau menganalisa maksimal kredit yang akan diberikan. 

2. Bidang Operasional, terdiri dari : 

a. Manager Operasional, tugasnya : 

1) Menentukan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan 

nasabah. 

2) Memberikan pendapat dari analisa kredit yang dilakukan AO sebagai 

bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan menerima/menolak 

permohonan kredit yang diajukan. 
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b. Teller, tugasnya : 

1) Bertindak sebagai penerima uang atau cek dari nasabah dan membuat 

bukti penerimaan. 

2) Melayani dan membayar pengambilan simpanan. 

3) Mengatur pengambilan dan penyetoran uang tunai ke bank lain. 

c. Credit Investigation ( CI ), tugasnya : 

Menafsir barang-barang yang digunakan sebagai anggunan. 

 d.   Internal Control, tugasnya : 

1) Membuktikan keabsahan laporan keuangan dengan melihat transaksi-

transaksi hingga menjadi bentuk laporan. 

2) Membuat laporan keuangan yang berasal dari masing-masing bagian. 

 

D. JENIS PINJAMAN PADA USP SWAMITRA 

Dalam USP SWAMITRA mempunyai produk pinjaman yang dapat 

digunakan oleh calon debitur untuk melakukan kredit di USP SWAMITRA. 

Adapun produk pinjaman itu antara lain : 

1. Pinjaman Berulang 

Penyediaan line pinjaman yang dipergunakan oleh debitur untuk modal kerja 

yang dapat ditarik berulang kali dengan media surat sanggup, tanpa melalui 

proses pinjaman baru dengan produk feature : 

a. Plafond : 1 juta – 50 juta 

b. Jangka waktu : Maksimal 1 tahun 

c. Agunan : Barang bergerak atau tidak bergerak 

d. Penarikan : Bertahap atau sekaligus 
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e. Angsuran : Setiap saat dimasukkan dalam rekening khusus 

f. Pelunasan : Pada saat jatuh tempo surat sanggup / pronote / 

kwitansi dengan jangka maksimal 3 bulan. 

Target market, memenuhi modal kerja yang bersifat permanen yang 

dibutuhkan setiap waktu dalam periode tertentu. 

 
2. Pinjaman Investasi 

Pinjaman untuk keperluan investasi atau pembelian barang-barang modal 

dengan produk feature : 

a. Plafond : 1 juta – 50 juta 

b. Jangka waktu : Maksimal 3,5 tahun 

c. Agunan : Barang bergerak / tidak bergerak 

d. Penarikan : Penarikan sekaligus / bertahap 

e. Angsuran : Harian, mingguan, bulanan 

f. Pelunasan : Pada saat jatuh tempo  

Target market, membiayai pengusaha kecil untuk perluasan usaha. 

 
3. Pinjaman Insidental 

Untuk modal kerja jangka pendek bersifat mendesak dengan pelunasan 

melalui cek / B / G ( bilyet giro ) dengan produk feature : 

a. Plafond : 1 juta – 50 juta 

b. Jangka waktu : Maksimal 60 hari 

c. Agunan : Barang bergerak / tidak bergerak 

d. Penarikan : Sekaligus 
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e. Angsuran : Bunga di muka 

f. Pelunasan : Mencairkan cek B/G saat jatuh tempo 

Target market, membiayai kebutuhan mendesak, karena yang bersangkutan 

mempunyai tagihan yang belum dapat dicairkan dan membiayai peluang 

usaha jangka pendek yang menguntungkan. 

 

4. Pinjaman Fleksibel 

Pinjaman untuk keperluan produktif / konsumtif dengan agunan barang-

barang bergerak penilaian didasarkan pada agunan dengan product feature : 

a. Plafond : 1 juta – 50 juta 

b. Jangka waktu : Maksimal 3 bulan 

c. Agunan : Barang bergerak atau simpanan 

d. Penarikan : Sekaligus 

e. Angsuran : Bunga dibayar di muka, pokok dibayar pada saat 

jatuh tempo 

f. Pelunasan : Pada saat jatuh tempo 

Target market, memenuhi kebutuhan keuangan bagi pengusaha kecil, based 

on collateral ( penggadaian ) yang terdiri dari : Kebutuhan pendidikan, 

kebutuhan hari-hari besar, tambahan modal usaha. 
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5. Pinjaman Harian 

Pinjaman jangka pendek, dengan sistem angsuran harian dengan product 

feature : 

a. Plafond : 0,5 juta – 5 juta 

b. Jangka waktu : Maksimal 57 hari ( GP : 7 hari ) 

c. Agunan : Barang bergerak atau tidak bergerak 

d. Penarikan : Sekaligus  

e. Angsuran : Harian, bunga dibayar di muka 

f. Pelunasan : Pada saat jatuh tempo  

Target market, memenuhi kebutuhan mendadak misalnya biaya pulang 

kampung, hajatan dan memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengusaha 

skala mikro. 

Apabila seorang calon debitur dalam melakukan pinjaman terhadap 

USP SWAMITRA harus disertai dengan agunan yang sesuai dengan jumlah 

pinjaman yang diberikan. Adapun jenis-jenis agunan antara lain 

tanah/bangunan, kendaraan bermotor, stok barang dagangan, kios, simpanan 

berupa tabungan atau deposito, warkat, mesin-mesin, atau barang-barang 

elektronika, proyek yang dibiayai dan piutang tagihan. 
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BAB II 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Umum 

a. Pengertian Sistem 

Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi 

elemen-elemen yang berusaha mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian 

tersebut para ahli berpendapat bahwa sistem terdiri dari struktur dan 

proses. Struktur suatu sistem adalah elemen-elemen yang membentuk 

sistem, sedang proses adalah bekerjanya elemen-elemen tersebut untuk 

mencapai tujuan sistem (Narko, 2002).  

b. Pengertian Prosedur 

Prosedur didefinisikan sebagai suatu urut-urutan klerikal yang melibatkan 

beberapa orang, yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang 

sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang 

(Narko, 2002).  

c. Pengertian Sistem Akuntansi 

Kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk 

mengolah data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada 

beragam pengambil keputusan (George H. Bodnar, 2000).  
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d. Pengertian Kredit 

Dalam dunia perbankan dan moneter, kata kredit bukan merupakan suatu 

istilah atau perkataan asing bahkan sangat umum atau telah menjadi 

bagian dari dunia perbankan. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani 

“Credere” yang berarti kepercayaan ( trust atau faith ), atau dalam bahasa 

latin “Creditrum” yang berarti kepercayaan dalam kebenaran. Oleh 

karena itu dasar kredit adalah kepercayaan seseorang atau suatu badan 

yang memberikan kredit ( kreditur ) percaya kepada penerima kredit ( 

debitur ) pada masa yang akan datang sanggup mengembalikan pinjaman 

tepat waktu sesuai dengan yang telah dijanjikan. Kredit juga diartikan 

sebagai penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam hutangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau 

pembagian hasil keuntungan (Wijanarko, Edisi ke-2 : hal. 63). 

Menurut UU No. 10 tahun 1998 (UU Perbankan 1998), kredit adalah 

penyedia 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 pembagian hasil keuntungan. 
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2. Unsur-unsur Kredit 

Bank akan memberikan kredit jika benar-benar yakin bahwa si penerima 

kredit akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan setelah syarat-syarat disetujui oleh kedua belah pihak. Menurut 

Tjoekam dalam bukunya “Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial”, Unsur-

unsur yang terdapat dalam kredit adalah sebagai berikut : 

a. Waktu, yang menyatakan bahwa jarak saat persetujuan pemberian sampai 

saat pelunasannya. 

b. Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur 

kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan 

mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh 

kedua belah pihak. 

c. Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai 

ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo. 

d. Resiko, yang menyatakan adanya resiko yang mungkin timbul sepanjang 

jarak antara saat pemberian dan pelunasan kredit. 

e. Persetujuan atau perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan 

debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan surat perjanjian. 

 

3. Sasaran Kegiatan Perkreditan 

Menurut Tjoekam dalam bukunya Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil. 

Proses kegiatan perkreditan merupakan usaha yang berupaya untuk mencapai 

sasaran kredit itu sendiri seperti berikut ini : 
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a. Memelihara keamanannya, yaitu keamanan bank untuk menerima 

kembali nilai ekonomi setelah jangka waktu yang telah disepakati. 

b. Penggunaannya terarah, kredit yang diajukan oleh debitur benar-benar 

digunakan untuk melakukan kegiatan usaha atau peningkatan kinerja 

kegiatan usaha. 

c. Mendatangkan hasil usaha, yaitu memberikan hasil lebih baik kepada 

bank dan debitur, sehingga mampu menimbulkan hubungan timbal balik 

yang menguntungkan kepada masyarakat luas. 

 

4. Tujuan dan Fungsi Kredit 

Tujuan dan fungsi kredit berbeda-beda tergantung pada pihak-pihak yang 

terlibat dalam perkreditan. Pihak-pihak yang terlibat diantaranya adalah 

kreditur (bank), debitur (penerima kredit), dan masyarakat umum. Tujuan 

dan fungsi kredit tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Bagi kreditur (bank) 

1) Perkreditan merupakan sumber utama pendapatannya. 

2) Pemberian kredit merupakan suatu perangsang pemasaran produk-

produk lainnya dalam persaingan. 

3) Perkreditan merupakan instrument penjaga likuiditas, solvabilitas, 

dan profabilitas bank. 

b. Bagi debitur 

1) Kredit berfungsi sebagai sarana untuk melancarkan kegiatan usaha 

dan kinerja usaha sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. 
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2) Kredit dapat meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai 

jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan. 

3) Kredit dapat memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam 

perusahaan. 

c. Bagi Masyarakat 

1) Kredit dapat menimbulkan keadaan yang menguntungkan dalam 

kehidupan perekonomian. 

2) Kredit dapat mengurangi pengangguran, karena membuka peluang 

berusaha, bekerja, dan pemerataan pendapatan. 

3) Kredit meningkatkan funsi pasar, karena adanya peningkatan daya 

beli. 

Menurut Suyatno dalam bukunya Dasar-dasar Perkreditan, fungsi 

kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan adalah 

sebagai berikut : 

a. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang 

1) Para pemilik modal dapat secara langsung menggunakan untuk 

meningkatkan produksi atau meningkatkan usahanya. 

2) Para pemilik modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-

lembaga keuangan tersebut diberikan sebagai jaminan kepada 

perusahaan untuk meningkatkan usahanya. 

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Kredit yang dikeluarkan melalui rekening giro atau akan menciptakan 

pembayaran baru seperti cek, giro, bilyet, dan wesel, dapat meningkatkan 
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peredaran uang giral. Penarikan kredit secara tunai dapat pula 

meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan 

berkembang. 

c. Kredit dapat meningkatkan daya guna barang dan peredaran uang 

Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan 

baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut 

meningkat. Peredaran barang melalui penjualan secara kredit dapat 

meningkatkan manfaat suatu barang.  

d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi 

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijaksanaan diarahkan 

kepada usaha sebagai berikut : 

1) Pengendalian inflasi 

2) Peningkatan ekspor 

3) Pemenuhan kebutuhan pokok 

Diharapkan dengan adanya kredit, ketiga sektor tersebut dapat 

dilaksanakan sesuai dengan arah pembangunan. 

e. Kredit dapat meningkatkan usaha  

Setiap pengusaha selalu ingin meningkatkan kegiatan usahanya, namun 

ada kalanya muncul kendala dibidang permodalan. Dengan adanya kredit 

para pengusaha dapat meningkatkan kelancaran usahanya. 

f. Kredit dapat meningkatkan pendapatan 

Bantuan kredit yang diterima pengusaha dapat digunakan untuk 

memperluas usahanya dengan mendirikan proyek-proyek baru. Adanya 
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proyek-proyek baru tersebut akan menyerap tenaga kerja dengan 

demikian pendapatan bagi perusahaan dan tenaga kerja akan meningkat.  

g. Kredit sebagai alat meningkatkan hubungan internasional 

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat 

memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung kepada pengusaha 

dalam negeri. Begitu juga dengan negara maju, dapat memberikan 

bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang 

berkembang. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak hanya mempererat 

hubungan ekonomi negara yang besar, tetapi juga dapat meningkatkan 

hubungan internasional. 

 

B. SISTEM AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT 

 
1. Sistem Pengendalian Intern 

Joseph W. Wilkinson dkk, dalam bukunya Accounting Information System 

mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu sistem, struktur, atau 

proses yang diimplementasikan oleh badan hukum perusahaan, direktur, 

manajemen, dan bagian-bagian lain yang bertujuan untuk mencapai tujuan-

tujuan control atau pengawasan yang terdiri dari pengendalian efektifitas dan 

efisiensi operasi, reabiliti laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum 

dan peraturan yang berlaku. 

Unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut: 
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a. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab 

fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk 

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Struktur organisasi yang 

disusun harus fleksibel, dalam arti dimungkinkan adanya penyesuaian-

penyesuaian tanpa harus mengadakan perubahan secara total. Selain itu, 

struktur organisasi yang disusun harus dapat menunjukkan garis 

wewenang dan tanggung jawab yang jelas, dalam arti jangan sampai 

terjadi adanya overlap fungsi masing-masing bagian. Struktur organisasi 

yang baik disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini : 

1) Pemisahan fungsi-fungsi persetujuan kredit, fungsi akuntansi, fungsi 

pencatatan kredit, dan fungsi pengeluaran kas. 

2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 

b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

Setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari fungsi yang 

memiliki wewenang untuk menyetujui transaksi tersebut. Oleh karena itu, 

perlu dibuat suatu sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk 

memberikan otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Oleh karena 

formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan 

wewenang untuk memberikan otorisasi terjadinya transaksi, maka 

penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi 

pelaksanaan otorisasi. Disamping itu, formulir juga merupakan dokumen 
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yang dipakai sebagai dasar pencatatan transaksi ke data catatan 

akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin tingkat 

ketelitian dan keandalan pencatatan data yang terekam dalam formulir 

tersebut ke dalam catatan akuntansi.  

c. Praktek yang sehat  

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang serta 

prosedur yang ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak 

diciptakan cara-cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam 

pelaksanaannya. Cara-cara yang umumnya ditempuh dalam menciptakan 

praktek yang sehat oleh perusahaan adalah sebagai berikut : 

1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya 

harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 

2) Pemeriksaan mendadak. 

3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh 

satu orang atau satu unit organisasi. 

4) Perputaran jabatan. 

5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan sesuai dengan haknya. 

6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan. 

7) Pembentukan organisasi yang bertugas untuk mencetak efektifitas 

unsur-unsur sistem pengendalian intern. 

d. Tingkat kecakapan karyawan 

Tingkat kecakapan karyawan mempengaruhi sukses tidaknya suatu 

sistem pengendalian intern. Bagaimanapun baiknya struktur otorisasi dan 
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prosedur pencatatannya serta bagaimana cara yang diciptakan untuk 

mendorong praktek yang sehat, semuanya sangat tergantung pada 

manusia yang melaksanakannya. Karyawan yang jujur dan ahli dalam 

bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan 

pekerjaannya dengan baik, meskipun hanya sedikit unsur sistem 

pengendalian intern yang mendukungnya.   

 
2. Fungsi yang terkait 

Fungsi yang terkait dalam pemberian kredit pada USP SWAMITRA adalah 

sebagai berikut : 

a. Manager Komersil 

Dalam hal persetujuan permohonan kredit Manager Komersil memiliki 

peranan yang sangat penting, karena Manager Komersil-lah yang 

memberikan otorisasi permohonan kredit yang biasa disebut MCC. 

Meskipun Manager Komersil berwenang dalam keputusan pemberian 

kredit, namun sebelumnya Manager Komersil harus mengadakan rapat 

dengan Manager Operasional dan mereka bertanggung jawab untuk 

proses pemberian kredit sesuai besarnya plafon yang diberikan 

berdasarkan blangko permohonan kredit yang diajukan. 

b. Manager Operasional 

Secara umum Manager Operasional memiliki tugas membantu Manager 

Komersil dalam mengotorisasi permohonan kredit, karena Manager 

Operasional membantu memberikan pendapat tentang analisa kredit yang 

dilakukan Account Officer sebagai bahan pertimbangan untuk 
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mengambil keputusan. Selain itu Manager Operasional  juga bertugas 

memeriksan kelengkapan dokumen dan memberi otorisasi pemberian 

kredit dalam bentuk Cek Kredit. 

c. Account Officer 

Dalam USP SWAMITRA bagian ini bertugas langsung berhubungan 

dengan nasabah terutama dalam proses pemberian kredit. Sebagian ini 

mempunyai fungsi ganda yaitu melayani permohonan kredit serta 

melakukan beberapa analisa terhadap calon debitur, dimana tugas ini 

sebenarnya menjadi tugas Credit Support.   

d. Bagian Kasir 

Kasir merupakan bagian dari bidang operasional yang bertanggung jawab 

terhadap penerimaan dan pengeluaran uang sesuai dengan ketentuan 

menerima dan menyimpan uang. Dalam proses pemberian kredit Kasir 

bertugas melakukan pembayaran plafon kredit sesuai dengan MCC dan 

Cek Kredit yang telah diotorisasi.  

e. Internal Control 

Bagian ini ditangani oleh karyawan kantor yang bertugas 

mengagendakan setiap transaksi yang terjadi serta membuat jurnal-jurnal 

dan laporan keuangan. 

 
3. Dokumen yang digunakan 

Dokumen merupakan deretan elemen data yang dihubungkan menjadi sebuah 

kesatuan ( Joseph W. Wilkison : 4 ). Dokumen juga dapat diartikan sebagai 

bukti-bukti yang mencatat terjadinya transaksi. Maka dokumen merupakan 
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hal penting dan harus memadai untuk transaksi yang terjadi pada USP 

SWAMITRA. 

Dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit di USP 

Swamitra adalah  sebagai berikut : 

a. Formulir Permohonan Kredit  

Formulir permohonan kredit digunakan sebagai suatu permohonan kredit 

yang terdiri dari dua lembar. Pada lembar pertama selain berisi tentang 

data diri nasabah, berisi pula tentang besarnya pinjaman yang diperlukan, 

lama masa pinjaman, keterangan tentang usaha yang akan atau sedang 

dijalankan, serta pendapatan dan pengeluaran keluarga per bulan. 

Sedangkan lembar kedua berisi beberapa informasi tambahan. Formulir 

ini ditandatangani  pemohon kredit dan dibuat rangkap dua yang 

kemudian diserahkan ke bagian AO untuk diarsipkan dan lembar yang 

kedua diserahkan ke bagian Manager Operasional yang kemudian 

diarsipkan sebagai dokumen pinjaman. 

Dari FPK ini pihak USP SWAMITRA dapat mengetahui layak tidaknya 

calon debitur untuk mendapat kredit dengan kata lain dapat digunakan 

sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk memutuskan pemberian 

kredit. 

b. Cek Kredit 

Merupakan formulir yang dikeluarkan oleh bagian yang bertugas 

mengelola kredit dalam hala ini Manager Operasional. Formulir ini 

diotorisasi Manager Operasional dan dibuat rangkap dua dimana lembar I 
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diserahkan ke bagian kasir yang berguna untuk melakukan pembayaran 

plafon kredit pada debitur dan lembar II diserahkan ke Internal Control 

yang berguna sebagai bukti transaksi dan penjurnalan transaksi 

pemberian kredit. 

c. MCC (Memorandum Credit Committee) 

Memorandum ini berisi keputusan pemberian kredit yang ditanda tangani 

oleh MK/Supervisor BUKOPIN sesuai dengan besarnya plafon kredit 

yang diajukan MCC dibuat rangkap dua yang nantinya diserahkan ke 

bagian AO sebagai bahan pertimbangan pembuatan Surat Perjanjian 

Kredit (SPK) dan yang satu diserahkan ke MO sebagai bahan pembuatan 

cek kredit MCC ini akan diarsipkan oleh masing-masing bagian ( AO dan 

MO ).  

d. Surat Perjanjian Kredit 

Surat ini dibuat AO yang berisi tentang besarnya kredit yang diberikan, 

jangka waktu pelunasan, serta tentang jaminan kredit. Surat ini dibacakan 

dihadapan Notaris dan debitur oleh AO, saat proses pemberian kredit 

setelah pembacaan didepan notaris ditandatangani oleh calon debitur 

serta MK. Surat ini berguna untuk keperluan dropping fasilitas kredit 

yang dilakukan oleh AO. Setelah semua diperiksa SPK ini diserahkan 

pada MO untuk diarsipkan dengan dokumen-dokumen lainnya. 

 

4. Catatan akuntansi yang digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian kredit pada USP 

Swamitra adalah sebagai berikut : 
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a. Buku Harian Kas 

Digunakan untuk mencatat saldo awal : seluruh penerimaan dan 

pengeluaran kas hari itu, serta saldo kas akhir hari itu.  

b. Buku Kas 

Digunakan untuk mencatat jumlah pemasukan dan pengeluaran yang 

dilakukan oleh USP Swamitra setiap hari.  

c. Buku Piutang 

Digunakan untuk mencatat jumlah kredit yang dikeluarkan oleh USP 

Swamitra. 

 
5. Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit 

a. Prosedur Permohonan Kredit  

Prosedur permohonan kredit dimulai dengan kedatangan calon debitur ke 

kantor USP Swamitra yang ditemui bagian AO kemudian mengisi 

formulir permohonan kredit dalam bentuk blangko yang sudah di format 

sehingga calon debitur tinggal mengisi saja. Proses pengisian formulir 

dapat dilakukan di rumah dan tentu saja bagian AO akan membantu 

memberikan pengarahan. Hal ini sangat membantu calon debitur dalam 

menghilangkan rasa “enggan”, bila harus berurusan dengan birokrasi. 

Berkas-berkas permohonan kredit ini diperiksa AO dan nantinya 

diserahkan ke bagian MK untuk otorisasi.  

b. Prosedur Keputusan Kredit 

Sebagaimana lembaga keuangan lainnya, USP SWAMITRA berhak 

mengajukan syarat-syarat kepada peminjam sebelum kredit dicairkan. 
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Hal ini untuk menjaga keamanan kredit. Oleh karenanya sebelum 

memberikan otorisasi MK perlu mengkoordinasikan permohonan kredit 

dengan MO, bila semua syarat kelengkapan kredit (meliputi kelayakan 

usaha dan jaminan kredit) telah dipenuhi debitur, maka MK memberikan 

otorisasi dalam bentuk MCC dimana dalam MCC tercantumlah besarnya 

plafon jumlah kredit serta jangka waktu pelunasannya.  

c. Prosedur Pencairan Kredit 

Permohonan kredit yang disetujui akan dibuatkan cek kredit oleh MO, 

dan cek ini akan diserahkan bagian kasir, sehingga kasir dapat melakukan 

pembayaran sebesar plafon kredit yang tercantum dalam cek dan debitur 

tinggal membayar biaya administrasi serta biaya materai yang ditetapkan.  

d. Prosedur Pembukuan 

Prosedur pembukuan ini dilakukan oleh Internal Control. Dengan 

melakukan penjurnalan atas transaksi pemberian kredit yang terjadi serta 

memposting dalam buku besar. 

 
6. Bagan Alir ( Flowchart ) Prosedur Pemberian Kredit 

Bagan alir menunjukkkan urut-urutan proses atau aliran dokumen dan 

pencatatan dalam suatu sistem dan memungkinkan untuk menunjukkan 

pemisahan tugas, otorisasi, pengesahan dan verifikasi intern yang ada dalam 

sistem tersebut. 

Sebelum bagan alir dijelaskan maka perlu adanya uraian secara tertulis 

mengenai karyawan yang melaksanakan suatu fungsi dan uraian terinci cara 
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pelaksanaan fungsinya. Uraian tertulis prosedur pemberian kredit USP 

SWAMITRA sebagai berikut : 

Nasabah datang ke UPS SWAMITRA guna mengajukan formulir 

permohonan kredit dan syarat-syarat yang diperlukan, semuanya diserahkan 

pada Account Officer. 

a. Account Officer 

1) Menerima dan meregistrasi formulir permohonan calon debitur. 

2) Melakukan analisa ekonomi terhadap calon debitur dengan cara 

datang ke tempat calon debitur untuk memeriksa laporan keuangan 

dan juga kelayakan usaha dengan cara wawancara. 

3) Melakukan Analisa yuridis dan Taksasi (melakukan kecakapan 

subyek hukum, legalitas usaha, perijinan dan menilai barang jaminan, 

mencakup keberadaannya, keabsahannya serta marketabilitynya). 

4) Melakukan Analisa Kredit dengan mengisi cek list dan hasil analisa 

ekonomi, analisa yuridis, dan taksasi jaminan. 

5) Serahkan semua dokumen dan hasil analisa ke Manager Komersil. 

6) Menerima dokumen dari MK beserta MCC. 

7) File MCC beserta hasil analisa 2, FKTP, surat-surat lain, surat 

jaminan dan FPK sesuai nomor pinjaman. 

8) Membuat Surat Perjanjian Kredit ( SPK ). 

9) Paraf SPK dan siapkan dokumen pengikutan jaminan oleh notaris dan 

debitur, kemudian minta tanda tangan MK dan calon debitur untuk 

SPK. 
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10) Periksa semua dokumen, dan informasikan rencana droping fasilitas 

kredit. 

11) Bubuhkan flat droping pinjaman pada MCC. 

12) Serahkan FPK 1, hasil analisa 1, MCC 1, dokumen pengikatan, serta 

surat perjanjian kredit pada Manager Operasional. 

b. Manager Komersil 

1) Terima semua dokumen dari AO. 

2) Berikan otorisasi permohonan kredit yang biasa disebut MCC 

(Memorandum Credit Committee). 

3) Serahkan semua dokumen beserta dokumen MCC pada AO. 

c. Manager Operasional 

1) Terima semua dokumen dari AO. 

2) Periksa dokumen dan berikan otorisasi pemberian kredit. 

3) Buat cek kredit sebesar plafon kredit yang telah diotorisasi dalam 

MCC. 

4) File FPK 1, hasil analisa 1, MCC 1, dokumen pengukuran, surat 

perjanjian kredit. 

5) Serahkan cek kredit rangkap 2 pada bagian kasir. 

 

d. Kasir 

1) Terima cek kredit dari MO 

2) Verifikasi cek dan serahkan uang sejumlah plafon kredit yang telah 

diotorisasi pada debitur. 
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3) Serahkan cek kredit 2 pada bagian Internal Control. 

e. Internal Control 

1) Terima cek kredit 2 dari bagian kasir kemudian diarsipkan. 

2) Catat transaksi pemberian kredit pada jurnal kas keluar dan posting 

ke buku besar. 
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C. EVALUASI SISTEM PEMBERIAN KREDIT  

Evaluasi sistem pemberian kredit dilaksanakan untuk memahami unsur-

unsur sistem pemberian kredit yang meliputi analisa fungsi kredit, dokumen, 

catatan akuntansi dan jaringan prosedur yang membentuk sistem. Serta untuk 

memahami unsur-unsur sistem pengendalian intern yang meliputi analisis 

organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktek yang sehat dan 

karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.  

Hal-hal yang perlu dievaluasi pada unsur-unsur sistem pemberian kredit, 

yaitu :  

1. Sistem Pengendalian Intern  

a. Struktur Organisasi  

 Struktur organisasi perusahaan akan berbeda-beda antara perusahaan 

yang satu dengan perusahaan yang lain. Sistem intern yang baik adalah 

dalam struktur tersebut terdapat pemisahan tanggung jawab fungsional 

secara tepat. Sistem pengendalian intern yang baik harus ada pemisahan 

antara fungsi operasi dan fungsi pencatatan serta ada garis wewenang dan 

tanggung jawab yang jelas. Dari pengumpulan data di USP Swamitra 

tampak bahwa dalam hubungan dengan sistem pemberian kredit, struktur 

organisasi sudah memenuhi struktur organisasi yang baik. Hal ini tampak 

dari adanya kedudukan yang bebas tidak memihak antar bagian serta 

tanggung jawab yang jelas, kondisi tersebut ditunjukkan dengan tidak ada 

satu orang atau unit organisasi yang melakukan transaksi pemberian 

kredit serta adanya pembagian fungsi yang tegas. 
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 Tiap karyawan harus memutus kredit yang menjadi tanggung jawabnya 

saja, hanya untuk keputusan pemberian kredit harus dibicarakan terlebih 

dulu antara Manager Komersil dan Manager Operasional atau Manager 

Komersil dengan Supervisor Bukopin.  

Bidang Operasional hanya bertanggung jawab melayani pemohon kredit 

serta melakukan pembayaran plafon kredit ke penerima kredit, sedang 

untuk urusan pencatatan harus dilaksanakan oleh Internal Control. 

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa struktur organisasi USP 

Swamitra yang berhubungan dengan sistem pemberian kredit sudah ada 

pemisah tanggung jawab fungsional secara tegas, yang berarti telah 

memenuhi syarat untuk unsur pokok sistem pengendalian intern. Akan 

tetapi masih ada kekurangan yang penulis dapati, yaitu belum 

dilakukannya rotasi jabatan serta cuti pada bagian Kasir dan Pencatatan 

(Internal Control) sehingga belum dapat dilakukan dinternal check dari 

tiap transaksi yang terjadi hingga kemungkinan penggelapan sangat 

mungkin terjadi.  

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan  

Sistem organisasi, setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan 

dilaksanakan atas dasar sistem otorisasi yang telah diterapkan dan setiap 

pencatatan transaksi harus didasarkan pada bukti-bukti yang diproses 

melalui sistem otorisasi. Adapun otorisasi yang ada dalam USP Swamitra 

adalah sebagai berikut :  
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1) Otorisasi dari Manager Komersil untuk pemberian kredit jika 

pinjaman sebesar £ Rp. 3.000.000. 

2) Otorisasi dari Supervisor Bukopin untuk pemberian kredit jika 

pinjaman kredit sebesar Rp. 3.000.000 – Rp. 15.000.000. 

3) Otorisasi dari Manager Operasional terhadap cek kredit/bukti 

pengeluaran kas. Dengan adanya otorisasi ini maka bagian kasir tidak 

ragu-ragu mengeluarkan plafon kredit yang telah disetujui. 

4) Jumlah kas yang dikeluarkan dicek ketelitiannya oleh bagian 

operasional yaitu Internal Control dengan cara melakukan pencatatan 

terhadap setiap transaksi yang terjadi. 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam transaksi pemberian 

kredit pada USP. SWAMITRA adalah sebagai berikut :  

1) Buku besar, akun buku besar yang terkait dalam sistem perkreditan 

adalah piutang usaha, pendapatan usaha kredit dan persediaan kas.  

2) Jurnal kas masuk, dalam transaksi perkreditan catatan ini berfungsi 

untuk mencatat pemotongan biaya administrasi, biaya profisi dan 

biaya materai yang dibebankan kepada nasabah.  

3) Jurnal kas keluar, catatan akuntansi ini berfungsi untuk mencatat 

jumlah pinjaman yang diberikan pada nasabah dan pemberian biaya 

profisi serta penyetoran biaya materai.  

4) Kartu kredit, digunakan untuk mencatat data-data kredit yang telah 

disetujui oleh pihak yang berwenang.  
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5) Registrasi pinjaman, digunakan untuk mencatat daftar calon nasabah 

yang mengajukan permohonan kredit.  

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan pada USP. 

SWAMITRA Karanganyar menunjukkan adanya sistem wewenang dan 

prosedur pencatatan yang terpisah seperti pemberian kredit harus 

otorisasi dari pejabat yang berwenang, pencatatan pengeluaran kas yang 

harus didasarkan pada bukti pengeluaran kas yang telah mendapat 

otorisasi dari Manager Operasional.  

c. Praktek yang sehat  

Praktek yang sehat, seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, 

merupakan suatu cara yang ditempuh USPS untuk menjamin efektivitas 

sistem pengendalian intern. Di USP. SWAMITRA, praktek yang sehat 

dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :  

1) Transaksi yang berhubungan dengan sistem pemberian kredit, baik 

itu pengekuan piutang maupun angsuran piutang tidak hanya 

dilakukan oleh satu orang/unit organisasi dari awal sampai akhir.  

2) Unit-unit organisasi yang terkait bekerja secara independen.  

3) Adanya pengecekan setiap hari untuk mengawasi kegiatan kantor dan 

jumlah kas.  

4) Adanya pembentukan organisasi yang bertugas untuk mengecek 

efetivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern. Unit organisasi ini 

disebut Internal Control.  

 

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



d. Tingkat Kecakapan Karyawan  

Untuk mendapatkan karyawan yang tingkat kecakapannya cukup, maka 

USPS melakukan langkah-langkah yang harus dimulai sejak penerimaan 

karyawan baru antara lain, jika ada penerimaan karyawan baru, dilakukan 

seleksi sedemikian rupa sehingga dapat ditentukan apakah calon 

karyawan yang bersangkutan memenuhi kriteria yang diinginkan. 

Disamping itu, apabila karyawan sudah diterima bekerja USP. 

SWAMITRA, perlu diadakan pelatihan-pelatihan agar dapat 

meningkatkan kecakapan karyawan tersebut. Karyawan yang cukup 

cakap untuk suatu pekerjaan bukan berarti karyawan yang tingkat 

pendidikannya paling tinggi, namun karyawan yang memiliki 

ketrampilan khusus meskipun dengan tingkat pendidikan menengah. 

Penerimaan/rekruitmen karyawan untuk USP. SWAMITRA diusahakan 

berasal dari tenaga yang tersedia di wilayah dimana USPS akan dibuka.  

 

2. Fungsi yang terkait  

Fungsi yang membentuk sistem pemberian kredit dibentuk untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan 

pemberian kredit. Dari pengamatan penulis terhadap fungsi-fungsi yang 

terkait dalam sistem pemberian kredit pada USPS telah menunjukkan adanya 

pemisahan fungsi yang tegas. Fungsi operasional bertanggung jawab 

melayani pemohon kredit, menyiapkan bukti yang lengkap sehubungan 

dengan penerimaan dan pengeluaran uang sesuai dengan ketentuan menerima 

dan menyimpan uang serta melaksanakan administrasi, membayar plafon 
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kredit sesuai dengan MCC yang telah diotorisasi dan bertanggung jawab atas 

jumlah penerimaan dan pengeluaran kas.  

Dari wewenang bagian operasional diatas, terdapat pemisahan yang jelas 

dengan bagian internal control yang mempunyai tugas meneliti kelengkapan 

dan kebenaran bukti pembukuan, serta menyiapkan data keuangan berupa 

laporan keuangan neraca dan perhitungan rugi laba. Dari bagan yang ada 

tampaklah jelas pembagian tugas di bagian operasional.  

Disamping itu terdapat pembagian tugas dibidang komersil, dimana bagian 

ini langsung berhubungan dengan nasabah terutama dalam proses pemberian 

kredit Manager Komersil dalam memberikan keputusan kredit sebelumnya 

harus mengadakan rapat dengan Manager Operasional dan mereka hanya 

bertanggung jawab untuk mengelola proses pemberian kredit, sedangkan 

untuk otorisasi tetap melalui MCC yang diadakan bersama dengan 

Supervisor Bank Bukopin.  

Disamping kebaikan tersebut ada juga kelemahan yang didapati penulis yaitu 

dalam melaksanakan fungsinya bidang komersil terutama bagian AO masih 

mempunyai fungsi ganda, yaitu merangkap tugas yang seharusnya dilakukan 

oleh bagian credit support, hal ini dimungkinkan karena jumlah personil yang 

sangat minim pada USPS.  

 

3. Dokumen yang digunakan  

Ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang cara penyerahan, 

penyimpanan, mutasi dan lain-lain yang menyangkut dokumentasi pinjaman, 

yaitu :  
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a. Dokumen-dokumen pinjaman untuk setiap peminjam yang menikmati 

fasilitas pinjaman dari USP. Swamitra harus diadministrasikan dalam file 

sebagai berikut :  

1.  File Pinjaman  

2. File Jaminan Pinjaman. 

b. Setiap penyerahan, penyimpanan dan mutasi oleh account officer harus 

dicatat dalam Buku Mutasi File, demikian juga pada saat pengambilan.  

c. Pengarsipan dokumen-dokumen pinjaman untuk masing-masing jenis file 

tersebut diatas harus disusun sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang 

file pinjaman dan file jaminan.  

d. Setiap dokumen yang disimpan dalam file pinjaman dan file jaminan 

harus tercatat dalam lembaran daftar isi file (check list) dan dicatat dalam 

buku mutasi pinjaman dan jaminan.  

Dengan ketentuan tersebut maka sudah dapat dikatakan dokumen 

yang digunakan sudah dikelola dengan baik selain itu dokumen-dokumen 

yang digunakan USPS sudah memperhatikan prinsip-prinsip formulir yang 

baik yaitu :  

a. Formulir dirancang secara sederhana dan ringkas. 

b. Pemasukan unsur internal check pada formulir yang akan digunakan 

untuk komunikasi dengan pihak luar. 

c. Pencantuman nama formulir untuk memudahkan identifikasi. 

Dengan demikian dokumen yang digunakan USP sudah memadai dan 

sukup dapat merekam data-data kegiatan sistem pemberian kredit, sehingga 
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dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi semua bidang dan memudahkan 

pencatatan kedalam buku jurnal dan buku pembantu.  

Disamping kebaikan tersebut ada juga kelemahan yang penulis dapati yaitu 

formulir belum bernomor urut tercetak, dalam hal tersebut akan mengurangi 

pengawasan intern terhadap transaksi yang bersangkutan, juga menyulitkan 

pencarian untuk keperluan pencatatan kedalam catatan akuntansi. 

 

4. Catatan akuntansi yang digunakan  

Catatan yang memadai sangat dibutuhkan untuk membantu meyakinkan 

adanya pencatatan transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan Sistem 

Pemberian Kredit. Catatan akuntansi yang digunakan dalam USP. 

SWAMITRA adalah : (1) Buku harian kas, yang berisi kolom-kolom tentang 

saldo awal kas hari itu. (2) Buku kas yang digunakan untuk mencatat 

pemasukan dan pengeluaran kas yang digunakan USPS setiap hati 

merupakan pindahan dari buku harian kas dan (3) Buku piutang yang 

digunakan untuk mencatat mutasi dam saldo kredit pada setiap debitur atau 

penerima kredit. Dari pengamatan yang penulis lakukan terhadap catatan 

akuntansi yang digunakan oleh USPS, keseluruhan catatan akuntansi yang 

digunakan oleh USPS sudah memadai sehingga memungkinkan untuk 

menggunakan karyawan dalam pencatatan segala transaksi keuangan yang 

terjadi dalam hal ini adalah bagian internal control. Selain itu catatan 

akuntansi tersebut sudah dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan 

menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat minim serta 
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penetapan hubungan antara dokumen sumber dengan dokumen 

pendukungnya sehingga terdapat pertanggung jawaban kebenaran informasi 

dapat ditentukan. Namun, masih perlu diperhatikan yaitu dengan pencatatan 

ke dalam catatan akuntansi yang dilakukan dengan cara manual atau dengan 

pena, sehingga bisa saja karyawan salah dalam mencatat atau menyalin 

sehingga memerlukan suatu koreksi kesalahan.  

 

5. Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit 

Jaringan prosedur Sistem Pemberian Kredit dibuat untuk memudahkan semua 

pihak. Dalam bagan alir pemberian kredit menunjukkan kesesuaian antara 

prosedur yang telah ditetapkan oleh USPS, yaitu prosedur permohonan kredit, 

prosedur keputusan kredit Manager Komersil atau Supervisor Bukopin, serta 

prosedur pencarian kredit dan berakhir dengan prosedur pembukuan yang 

dilakukan oleh internal control.  

 

6. Bagan Alir (Flowchart) Prosedur Pemberian Kredit  

Bagan alir yang berlaku pada USPS dapat mengkomunikasikan hasil analisis 

sistem dan rancangan sistem kepada pemakai informasinya selain itu dalam 

bagan alir sistem pemberian kredit pada USPS sudah menggunakan simbol-

simbol yang sesuai dengan simbol-simbol standar dalam SIA yang baku.  
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BAB III  

TEMUAN  

 

Sejak awal berdirinya hingga sekarang, USP. SWAMITRA telah mengalami 

kemajuan yang pesat, terbukti dengan diperolehnya aset yang semakin besar. Hal ini 

terjadi karena pola kemitraan dari SWAMITRA sudah semakin dikenal masyarakat, 

karena secara nyata telah berhasil memenuhi harapan peningkatan pelayanan kepada 

para nasabahnya yang terdiri dari para pedagang, pengrajin dan pengusaha kecil 

umumnya. 

Pelaksanaan sistem dan prosedur pemberian kredit pada USPS juga berjalan 

lancar, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Namun dalam 

pelaksanaannya tidak mengurangi produktivitas kegiatan simpan pinjam.  

Berikut ini adalah temuan penulis mengenai kebaikan dan kelemahan sistem 

pemberian kredit yang dilaksanakan di USP. SWAMITRA selama ini.  

A. KEBAIKAN  

1. Adanya pemisahan fungsi-fungsi persetujuan kredit, fungsi akuntansi, fungsi 

pencatatan kredit dan fungsi pengeluaran kas.  

2. Adanya sistem otorisasi terhadap dokumen yang digunakan dalam setiap 

pengeluaran kredit.  

3. Adanya unit organisasi yang bertugas mengecek efektivitas unsur-unsur 

sistem pemberian kredit.  

4. Adanya pengecekan setiap hari untuk mengawasi kegiatan kantor dan jumlah 

kas.  
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5. Unit-unit organisasi yang terkait bekerja secara independen.  

6. Adanya formulir resmi dari USPS yang digunakan sebagai alat administrasi.  

7. Dokumen yang digunakan sudah dikelola dengan baik.  

8. Setiap dokumen yang digunakan dipertanggung jawabkan oleh pihak yang 

berwenang untuk menggunakan dokumen tersebut.  

9. Catatan akuntansi yang dirancang dan digunakan sudah cukup memadai.  

10. Telah adanya kesesuaian antara prosedur yang telah ditetapkan dengan bagan 

alirnya.  

11. Dalam mencerminkan aliran data dan aliran dokumen sudah menggunakan 

simbol-simbol standar SIA yang berlaku.  

12. Adanya fasilitas computer yang membantu kelancaran administrasi dan 

kinerja karyawan.  

 

B. KELEMAHAN  

1. Belum dilakukannya rotasi jabatan pada bagian kasir dan pencatatan (Internal 

Control).  

2. Belum adanya wajib cuti sementara.  

3. Dalam melaksanakan fungsinya bidang komersil terutama bagian AO masih 

mempunyai fungsi ganda, yaitu merangkap tugas yang seharusnya dilakukan 

bagian credit support, sehingga hal ini sangat mempengaruhi kinerja dari 

USP. SWAMITRA.  

4. Formulir yang digunakan belum bernomor urut tercetak.  

5. Belum adanya pemeriksaan mendadak.  
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BAB IV  

REKOMENDASI  

 

A. KESIMPULAN  

Dari berbagai uraian yang sudah disampaikan penulis di bab-bab 

sebelumnya mengenai proses pemberian kredit pada USP. SWAMITRA, penulis 

kemudian dapat menarik kesimpulan :  

1. Bank akan memberikan kredit jika benar-benar yakin bahwa si penerima 

kredit akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan setelah syarat-syarat disetujui kedua belah pihak. Unsur-unsur 

yang terdapat dalam kredit adalah waktu, kepercayaan, penyerahan, resiko, 

serta persetujuan atau perjanjian.  

2. Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan 

antara lain kredit dapat meningkatkan daya guna uang, kredit dapat 

meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, kredit sebagai salah satu alat 

stabilitas ekonomi, kredit dapat meningkatkan usaha, kredit dapat 

meningkatkan pendapatan, kredit sebagai alat meningkatkan hubungan 

internasional.  

3. Sistem intern yang baik adalah dalam struktur tersebut terdapat pemisahan 

tanggung jawab fungsional secara tepat. Di USP. SWAMITRA tampak 

bahwa dalam hubungan dengan sistem pemberian kredit, struktur organisasi 

sudah memenuhi syarat struktur organisasi yang baik.  
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4. Otorisasi yang ada dalam USP. SWAMITRA dalm pemberian kredit yaitu 

otorisasi dari manager komersil jika pinjaman sebesar £ Rp. 3.000.000, 

otorisasi dari Supervisor Bukopin jika pinjaman sebesar Rp. 3.000.000 – 

Rp.15.000.000, otorisasi dari manager operasional pada cek kredit.  

5. Catatan akuntansi yang digunakan dalam transaksi pemberian kredit dalam 

USP. SWAMITRA antara lain buku besar, jurnal kas masuk, jurnal kas 

keluar, kartu kredit, serta registrasi pinjaman.  

6. Di USP. SWAMITRA praktek yang sehat dilakukan dengan cara pemisahan 

unit organisasi dalam transaksi yang berhubungan dengan sistem pemberian 

kredit, unit organisasi yang terkait bekerja secara independen, adanya 

pengecekan setiap hari untuk mengawasi kegiatan kantor dan jumlah kas, 

serta adanya unit organisasi yang bertugas mengecek efektivitas unsur-unsur 

pengendalian intern.  

7. Fungsi yang terkait dalam sistem pemberian kredit pada USP. SWAMITRA 

adalah manager komersil, manager operasional, account officer, bagian kasir 

dan internal control.  

8. Dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit pada USP. 

SWAMITRA adalah formulir permohonan kredit, cek kredit, MCC 

(Memorandum Credit Committee) dan surat perjanjian kredit.  

9. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian kredit USP. 

SWAMITRA adalah buku harian kas, buku kas, dan buku piutang.  
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10. Jaringan prosedur pemberian kredit pada USP. SWAMITRA antara lain 

prosedur permohonan kredit, prosedur keputusan kredit, prosedur pencarian 

kredit dan prosedur pembukuan. 

 

B. REKOMENDASI  

Dengan masih terdapatnya beberapa kekurangan yang ada dalam USP. 

SWAMITRA dalam sistem pemberian kredit yang dijalankan, maka penulis 

mencoba memberikan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki sistem yang 

sudah ada. Berikut ini beberapa point rekomendasi yang diusulkan penulis :  

1. Diadakan rotasi jabatan dan wajib cuti sementara  

Dalam pelaksanaan pemberian kredit pada USPS, sejauh ini memang belum 

ditemukan adanya penyelewengan yang disebabkan karena belum 

diadakannya rotasi jabatan dan wajib cuti sementara. Namun penulis 

menyarankan agar sebaiknya hal ini dilaksanakan untuk menjaga 

independensi karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya rotasi 

jabatan dan wajib cuti sementara maka terbukalah kesempatan untuk 

menggantikan karyawan yang cuti dengan karyawan lain meskipun 

sementara. Dengan adanya karyawan lain yang menggantikan maka bila ada 

kecurangan tertentu dapat mudah terbongkar dan segera diselesaikan, selain 

itu juga dapat mengurangi kemungkinan kolusi dan memberikan gairah kerja 

yang baik karena suasana kerja yang berbeda.   
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2. Pemisahan fungsi yang tegas antara Account Officer dan Credit Support  

Perlu dukungan usaha untuk memisahkan tugas antara Account Officer dan 

Credit Support. Karena kedua bagian ini langsung berhubungan dengan 

nasabah, selain tugas keduanya sangat menentukan dalam pengambilan 

keputusan pemberian kredit, karena berkaitan dengan beberapa analisa 

terhadap calon debitur, dimana tugas menganalisa bukan tugas yang mudah 

tetapi butuh tenaga analisa yang cermat dalam menganalisis dan bertanggung 

jawab. Salah satu usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan pengrekrutan 

karyawan baru yang berkualitas untuk menduduki bagian Credit Support 

sehingga pemisahan tugas antara Account Officer dan Credit Support dapat 

terlaksana.  

 
3. Formulir bernomor urut tercetak  

Formulir bernomor urut tercetak berarti blangko (formulir yang masih 

kosong) sudah mempunyai nomor yang tercetak meskipun belum diisi data. 

Salah satu manfaat adanya nomor yang tercetak adalah kecil kemungkinan 

terdapat transaksi yang tak tercatat. Dengan banyaknya transaksi yang terjadi 

hendaknya setiap formulir bernomor urut tercetak, sehingga bagian 

pencatatan/internal control akan bersikap hati-hati dan akan mempermudah 

melacak kemungkinan terjadinya penyimpangan.  

 
4. Diadakan pemeriksaan mendadak  

Menurut informasi yang penulis peroleh, hal ini belum dilaksanakan di 

USPS, untuk mengetahui sejauh mana ketaatan karyawan dalam 
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melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

Pemeriksaan mendadak ini sebaiknya dilaksanakan tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang akan diperiksa, dan dibuat jadwal 

yang tidak teratur. Dengan pemeriksaan mendadak akan mendorong 

karyawan melaksanakan tugas sesuai kebijakan yang berlaku dengan sebaik-

baiknya.  

Demikianlah beberapa point rekomendasi dari penulis untuk memperbaiki 

kinerja USP. SWAMITRA. Sebaiknya dalam mengimplementasikan 

rekomendasi penulis ini, pihak manager dapat bersikap arif dan bijaksana, 

serta berusaha untuk tidak memunculkan perasaan curiga di pihak karyawan, 

mengingat ikatan kekeluargaan antar karyawan yang sudah sangat erat, 

sehingga karyawan dapat menerima dengan baik perubahan yang mungkin 

akan terjadi, dan pada akhirnya diharapkan kinerja USP. SWAMITRA benar-

benar profesional dan tetap menjaga loyalitas demi perkembangan dan 

kemajuan USP. SWAMITRA.  

 

 

 

 

 

BAGAN ALIR (FLOWCHART) 
SISTEM PEMBERIAN KREDIT 

USP SWAMITRA KARANGANYAR 
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FKTP: Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk 

 
Gambar 2.1 Bagan Alir ( Flowchart ) Sistem Pemberian Kredit USPS 
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SPK : Surat Perjanjian Kredit 
DP : Dokumen Pengikatan 
DI : Dokumen Informasi 
FD : Flat Droping 

 
 
 
 
 
 

                         
                      Gambar 2.1 Bagan Alir ( Flowchart ) Sistem Pemberian Kredit USPS ( 

lanjutan ) 
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Gambar 2.1 Bagan Alir ( Flowchart ) Sistem Pemberian Kredit USPS ( lanjutan ) 
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Gambar 2.1 Bagan Alir ( Flowchart ) Sistem Pemberian Kredit USPS ( lanjutan ) 
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Keterangan : 
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Gambar 2.1 Bagan Alir ( Flowchart ) Sistem Pemberian Kredit USPS ( lanjutan ) 
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Gambar 2.1 Bagan Alir ( Flowchart ) Sistem Pemberian Kredit USPS ( lanjutan ) 
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Gambar 1.2 : Struktur organisasi ( operasional ) USP SWAMITRA 
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