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ABSTRACT 
 

CREDIT ISSUANCE SYSTEM OF SUBSIDY HOUSE OWNERSHIP (KPR) 
IN SURAKARTA BRANCH OF PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) 

 
 

NIKEN DEVI AGUSTINA 
F 3306157 

 
The subsidy house ownership credit (KPR) in Surakarta Branch of PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) is very interesting to the society, because the provision 
and requirement of subsidy house ownership credit application is easy. 

This research aims to find out how the credit issuance system of subsidy 
house ownership KPR) in Surakarta Branch of PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
as well as to find out the weakness and strength of the credit issuance system of 
subsidy house ownership KPR) in Surakarta Branch of PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero). 

The research method employed was primary data source derived from direct 
observation to the Surakarta Branch of PT. Bank Tabungan Negara (Persero) and 
from the interview with the Loan Service Personel. Meanwhile the secondary data is 
the data obtained indirectly, from the books and other publication such as leaflet or 
brochure concerning the problem studied. 

The conclusion obtained from the research conducted is that the credit 
issuance system of subsidy house ownership KPR) in Surakarta Branch of PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) has fulfilled all basic elements of accounting system 
despite few weaknesses. Such weaknesses should be corrected to improve the 
credibility of Surakarta Branch of PT. Bank Tabungan Negara (Persero). 
 
Keywords: System - subsidy - BTN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1. Sejarah Perkembangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 

Dengan maksud mendidik masyarakat untuk gemar menabung, 

Pemerintah Hindia Belanda melalui Koninklijk Besluit No. 27 tanggal 16 

Oktober 1897 mendirikan POSTSPAARBANK yang kemudian terus hidup 

dan berkembang serta tercatat hingga tahun 1939 memiliki empat cabang 

yaitu di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makasar. Pada tahun 1940 

kegiatannya terganggu, sebagai akibat penyerbuan Jerman atas Netherland 

yang mengabaikan penarikan tabungan besar-besaran dalam waktu yang 

relatif singkat (rush). Namun demikian keadaan keuangan 

POSTSPAARBANK pulih kembali pada tahun 1941. 

Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada 

Pemerintah Jepang. Jepang membekukan kegiatan POSTSPAARBANK dan 

mendirikan TYOKIN KYOKU sebuah bank yang bertujuan menarik dana 

masyarakat melalui tabungan. Usaha Pemerintah Jepang ini tidak sukses 

karena dilakukan dengan paksaan. TYOKIN KYOKU hanya mendirikan satu 

cabang yaitu cabang Yogyakarta. 

Proklamasi kemerdekaan RI 17-08-1945 telah memberikan inspirasi 

kepada Bp. Darmosoetanto untuk memprakarsai pengambilalihan TYOKIN 

KYOKU dari Pemerintah Jepang ke Pemerintah RI dan terjadilah penggantian 

nama menjadi KANTOR TABUNGAN POS. Bapak Darmosoetanto 
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ditetapkan oleh Pemerintah RI menjadi direktur yang pertama. Tugas pertama 

KANTOR TABUNGAN POS adalah melakukan penukaran uang Jepang 

dengnan Oeang Republik Indonesia (ORI). Tetapi kegiatan KANTOR 

TABUNGAN POS tidak berumur panjang karena Agresi Belanda (Desember 

1946) mengakibatkan didudukinya semua kantor cabang dari KANTOR 

TABUNGAN POS hingga tahun 1949. Saat KANTOR TABUNGAN POS 

dibuka kembali (1949) nama KANTOR TABUNGAN POS diganti menjaadi 

BANK TABUNGAN RI. Sejak lahirnya dan sampai berubah nama BANK 

TABUNGAN POS RI, lembaga ini bernaung di bawah Kementrian 

Perhubungan. 

Banyak kejadian bernilai sejarah sejak tahun 1950 tetapi yang 

substantif bagi sejarah BTN adalah dikeluarkannya UU darurat No. 9 th 1950 

tgl 9 Februari 1950 yang mengubah nama menjadi POSTSPAARBANK IN 

INDONESIA berdasarkan staatblat No. 295 tahun 1941 menjadi BANK 

TABUNGAN POS dan memindahkan induk kementrian dari Kementrian 

Perhubungan ke Kementrian keuangan dibawah Menteri Urusan Bank 

Sentral. Walaupun dengan UU Darurat tersebut masih bernama BANK 

TABUNGAN POS, tetapi tanggal 9 Februari 1950 ditetapkan sebagai hari 

dan tanggal lahir BANK TABUNGAN NEGARA. Nama BANK 

TABUNGAN POS menurut UU darurat tersebut dikukuhkan dengan UU No. 

36 th 1953 tanggal 18 Desember 1953. Perubahan nama dari BANK 

TABUNGAN POS menjadi BANK TABUNGAN NEGARA didasarkan 

dengan UU No. 2 th 1964 tgl 25 Mei 1964. 
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Penegasan status BANK TABUNGAN NEGARA sebagai bank milik 

Negara ditetapkan dengan UU No. 20 th 1968 yang sebelumnya (sejak tahun 

1946) BANK TABUNGAN NEGARA menjadi BNI  unit V. Jika tugas 

utama saat pendirian POSTSPAARBANK (1897) sampai dengan BANK 

TABUNGAN NEGARA (1968) adalah bergerak dalam lingkup 

penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 1974, 

BANK TABUNGAN NEGARA ditambah tugasnya yaitu mendirikan 

pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR terjadi pada 

tanggal 10 Desember 1976, karena itulah tanggal 10 Desember diperingati 

sebagai hari KPR bagi BTN. 

Bentuk hukum BTN mengalami perubahan lagi pada tahun 1992, 

yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 24 th 1992 yang merupakan dari UU 

No. 7 th 1992 bentuk badan hukum BTN berubah menjadi perusahaan 

Perseroan. Sejak itu nama BTN menjadi PT BANK TABUNGAN NEGARA 

(PERSERO) dengan call name BANK BTN. Berdasarkan kajian konsultan 

independen, Price Waterhouse Coopers, pemerintah BUMN dalam surat No. 

S-544/M-MBU/2002 tanggal 21 Agustus 2002 memutuskan BTN sebagai 

Bank Umum dengan focus bisnis pembiayaan rumah tanpa subsidi. 

 

 

2. VISI dan MISI PT BANK TABUNGAN NEGARA 

a. Visi: 
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     Menjadi Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan dan 

mengutamakan kepuasan nasabah. 

b. Misi : 

1) Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan 

industri terkait, serta menyediakan produk perbankan lainnya. 

2) Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan profesional serta memiliki integritas yang tinggi. 

3) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi yang 

berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan nasabah. 

4) Melaksanakan manajemen perbankan yang sehat sesuai dengan 

prinsip kehati-hatian Good Corporate Governance untuk 

meningkatkan Shareholder Value. 

5) Memperdulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. 

 

3. Bentuk Hukum dan Kerahasiaan Bank 

Bentuk hukum PT. Bank Tabungan Negara adalah Bank Milik Negara 

ditetapkan dengan UU No. 20 Tahun 1968 Tanggal 19 Desenber 1968, 

kemudian mengalami perubahan pada tahun 1992, yaitu dengan 

dikeluarkannya PP No. 24 Tahun 1992 Tanggal 29 April 1992 yang 

merupakan pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 1992 bentuk hukum BTN 

berubah menjadi Perusahaan Perseroan. Sejak itu nama BTN menjadi PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero) dengan call name Bank BTN. Berdasarkan 

kajian konsultan independent, Price Waterhouse Coopers, pemerintah 
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melalui menteri BUMN dalam surat Nomor S-554/M-MBU/2002 Tanggal 21 

Agustus 2002 memutuskan Bank BTN sebagai Bank Umum denga focus 

biaya bisnis pembiayaan rumah tanpa subsidi. 

Kerahasiaan BTN adalah berupa pasiva Bank seperti: tabungan, 

deposito, hutang bank dan lain-lain. Bank harus menjaga rahasia tersebut 

demi menjga kepercayaan nasabah kepada Bank, karena kepercayaan nasabah 

pada pihak Bank adalah faktor paling utama dalam kemajuan Bank. 

 

4. Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang 

Surakarta 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Cabang Surakarta 

 

Berikut deskripsi tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian 

dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Surakarta 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Branch Manager (Kepala Cabang) 

Fungsi Branch Manager adalah: 

1). Pengembang Bisnis Cabang 

a) Mengelola hubungan dengan nasabah 

b) Menyiapkan rencana bisnis untuk cabang 

c) Membimbing kampanye promosi dan upaya-upaya pemasaran  

2). Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan 

a) Menyusun kebijakan cabang sesuai petunjuk kantor pusat 

b) Menetapkan strtegi kinerja untuk seluruh unit cabang 

c) Membuat perencanaan sumber daya manusia 

3). Pengawasan dan Persetujuan Transaksi Bisnis Cabang 

a) Mengambil kepentingan bisnis 

b) Memberikan persetujuan terhadap transaksi yang tidak lazim 

c) Memotivasi bawahan dan pekerjaan 

b. Accounting and Control Section Head, terdiri dari 2 bagian: 

1). Staf Reporting 

a) Bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan untuk 

pihak ekstern 
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b) Bertanggung jawab atas pemantauan laporan keuangan untuk 

pihak intern maupun ekstern 

c) Bertanggung jawab atas berlangsungnya proses dan analisa 

laporan kinerja kantor cabang.  

2). Staf Bookeping 

Fungsi staf bookeping adalah: 

a) Bertanggung jawab atas pemeriksaan kebenaran atas alur 

transaksi operasional bank telah sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

b) Bertanggung jawab dalam mengkoordinasi tindak lanjut hasil 

pemeriksaan ekstern maupun intern 

c) Bertanggung jawab atas kebenaran data-data pada laporan 

keuangan 

d) Melakukan BI checking terhadap data calon debitur guna 

analisis pemberian kredit. 

c. Retail Service Section Head 

1). Staf Loan Service 

Tugas dan tanggungjawab staf loan service adalah: 

a) Memberikan pelayanan kredit kepada nasabah 

b) Memproses permohonan kredit dan menerima kelengkapan 

dokumen dari calon debitur serta membuat DUP (Daftar 

Usulan Pemohon) 

c) Melakukan wawancara kepada calon debitur 
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d) Menganalisis pemberian kredit 

e) Membahas dan mengevaluasi DUP dalam Rapat Komite  

Kredit 

f) Menyelenggarakan realisasi kredit 

g) Memproses pelunasan kredit (perhitungan jumlah pelunasan 

kredit). 

2). Teller Service 

Tugas dan tanggungjawab teller service adalah: 

a) Melayani setoran tunai angsuran kredit pemilikan rumah 

cabang sendiri dan cabang lain 

b) Melayani penarikan dan setoran tunai tabungan 

c) Memelihara rekening giro 

d) Melayani pembayaran dan setoran deposito 

e) Melayani transaksi giro dan penjemputan uang tunai 

f) Mengelola proses kas cabang 

g) Melayani kebutuhan nasabah lainya 

h) Memastikan keaslian uang tunai yang diterima dari nasabah. 

3). Customer Service 

Tugas dan tanggungjawab customer service adalah: 

a) Memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada semua 

nasabah, baik melalui loket Bank BTN maupun melalui 

telepon. 
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b) Memberikan pelayanan tabungan loket cabang dan tabungan 

kantor pos. 

c) Melayani proses pembukaan dan penutupan rekening rupiah 

dan valas. 

d) Melayani pembayaran bunga deposito. 

e) Membantu nasabah untuk melakukan transaksi dengan benar 

seperti menjelaskan mengenai persyaratan, prosedur transaski, 

atau pengisian formulir. 

f) Melayani nasabah dalam pengajuan keluhan atau komplain 

dan mengupayakan penyelesaian yang terbaik. 

g) Administrasi transaksi loket cabang. 

d. Operation Section Head 

1). Staf  Personalia/ Logistik (General Branch Administration) 

Tugas dan tanggungjawab staf personalia/ logistik adalah: 

a) Melakukan manajemen personalia dan administrasi pegawai 

b) Memastikan cabang mengikuti kebijakan dan prosedur yang 

telah ditetapkan 

c) Memproses transaksi secara efisien dan akurat 

d) Melakukan logistik, perawatan, dan perawatan gedung 

e) Mengelola anggaran cabang. 

f) Kesekretariatan 

2). Staf Loan Administration 

Tugas dan tanggungjawab staf loan administration adalah: 
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a) Melakukan survey dan OTS (On The Spot) kepada calon 

debitur. 

b) Appraise  

c) Dokumentasi dan administrasi dalam proses kredit 

d) Melakukan taksasi agunan 

e) Memproses pelunasan kredit (pengelolaan dokumen pokok). 

3). Staf Transaction Processing 

Tugas dan tanggungjawab staf transaction processing adalah: 

a) Bertanggungjawab atas seluruh aktifitas operasional Bank 

Office (operation) 

b) Bertanggungjawab atas pelaksanaan ketentuan mengenai 

operasional bank baik intern maupun ekstern 

c) Melakukan perawatan software dan hardware 

d) Pemrosesan pemindahbukuan 

e) Memantau dan menjaga kelancaran operasional mesin ATM 

cabang. 

4). Staf Kliring 

Tugas dan tanggungjawab staf kliring adalah: 

a) Melakukan proses kliring 

b) Bertanggung jawab atas kesuksesan proses kliring di kantor 

cabang pembantu. 

c) Memproses transaksi angsuran KPR 

d) Melakukan administrasi transaksi tabungan kantor pos 
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e) Melakukan pemrosesan transaksi pemindahbukuan 

e. Collection and Work Out (CWO) 

1). Legal 

Tugas dan tanggung jawab bagian legal adalah: 

Melakukan restrukturisasi kredit 

a) Melakukan upaya hukum guna penyelamatan kredit mulai dari 

pemberkasan hingga lelang 

b) Memastikan semua langkah penyelesaian kredit bermasalah 

sesuai dengan ketentuan bank dan sesuai ketentuan hukum 

yang berlaku. 

2). Kolektif 

Tugas dan tanggung jawab bagian kolektif adalah: 

a) Membuat surat konfirmasi atau surat tagihan dan melakukan 

penagihan  kepada debitur kolektif 

b) Melakukan monitoring terhadap pembayaran kredit kolektif 

c) Memeriksa hasil entry (posting) transaksi kolektor yang 

dilakukan teller/ back office 

d) Melakukan monitoring dan administrasi data kolektif 

e) Melakukan administrasi PPh dan fee kolektor 

f) Melakukan koordinasi kepala seksi atau unit kerja yang terkait 

dengan pembayaran kolektif 

g) Melakukan pembinaan terhadap kolektor beserta debitur 

kolektifnya. 
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3). Staf Pembinaan 

Tugas dan tanggung jawab staf pembinaan adalah: 

a) Membuat kronologis pembinaan berikut rekomendasi usulan 

penyediaan kredit kepada atasannya 

b) Melakukan negosiasi akhir sebelum eksekusi pemasangan 

plang/ stiker berdasarkan keputusan rekomendasi 

c) Memberikan usulan alternatif penyelamatan kredit ke bagian 

penyelamatan 

d) Mengadministrasikan berkas/ dokumen yang terkait dengan 

pembinaan kredit 

e) Membuat laporan proses pembinaan (harian/ mingguan/ 

bulanan) kepada atasan 

f) Mereview efektifitas pembinaan wilayah binaannya untuk 

pembinaan selanjutnya 

g) Melakukan monitor dan tindak lanjut debitur lunas jatuh tempo 

tetapi saldo belum nol. 

5. Produk Dana, Jasa, dan Layanan Serta Produk Kredit dari BTN 

a. Produk Dana 

1) Tabungan Batara 

Tabungan yang bersifat multiguna dan fleksibel yang 

diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat baik perorangan 

maupun secara kolektif. Manfaat dari tabungan Batara di 

antaranya: 
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a) Mendapatkan kartu ATM. 

b) Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di semua kantor 

cabang secara online. 

c) Bunga bersaing. 

d) Fasilitas rekening bersama (joint account) 

e) Fasilitas auto transfer/ transfer antar rekening,. 

f) Fasilitas auto debet untuk angsuran KPR tagihan listrik, 

tagihan telepon, serta dapat dijadikan jaminan kredit. 

g) Fasilitas asuransi jiwa maksimal Rp. 25.000.000,- 

2) Tabungan E-Batara Pos 

Manfaat tabungan E-Batara Pos di antaranya: 

a) Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di outlet Bank BTN 

& Kantor Pos online. 

b) Memperoleh kartu ATM. 

c) Dapat digunakan untuk berbagai transaksi. 

3) Tabungan Batara Prima 

Manfaat tabungan batara prima di antaranya: 

a) Bunga bersaing 

b) Memperoleh bonus apabila tidak menarik dana selama 2 (dua) 

bulan 

c) Memperoleh fasilitas point reward yang dapat ditukarkan 

dengan hadiah langsung. 

d) Memperoleh asuransi jiwa bebas premi untuk penabung. 
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4) Tabungan Haji Nawaitu 

Tabungan yang diperuntukkan bagi calon jamaah hajidalam 

rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji.  

Manfaat tabungan haji nawaitu diantaranya: 

a) Mempermudah nasabah dalam memperoleh nomor alokasi 

keberangkatan naik haji. 

b) Tabungan haji nawaitu dapat dibuka di outlet Bank BTN yang 

terhubung dengan Siskohat Departemen Agama. 

c) Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan di seluruh loket 

Bank BTN. 

5) Giro 

Manfaat giro diantaranya: 

a) Sarana pnyimpanan uang yang aman dan terpercaya 

b) Menunjang aktivitas usaha dalam pembayaran dan 

penerimaan. 

c) Memudahkan aktivitas keluarga, pribadi atau usaha. 

d) Mendapatkan jasa giro yang menarik. 

e) Dapat dibuka dalam mata uang Rupiah dan Valas. 

6) Sertifikat Deposito 

Simpanan dalam bentuk deposito berjangka yang sertifikatbukti 

penyimpanannya dapatdipindahtangankan. 

Manfaat sertifikat deposito diantaranya: 
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a) Dapat diperjualbelikan dan dipindahtangankan dengan cara 

penyerahan. 

b) Bunga dibayar dimuka 

c) Dapat dibuka di kantor pusat maupun kantor cabang BTN. 

7) Deposito Berjangka 

Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah yang 

menguntungkan. Manfaat deposito berjangka diantaranya adalah: 

a) Dapat dijadikan jaminan kredit 

b) Bunga deposito bisa dikapitalisasi ke dalam pokok 

c) Bunga deposito depat dipindahbukukan untuk pembayaran 

angsuran kredit, rekening listrik, telepon dan air. 

d) Jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah 

diperjanjikan sebelumnya misalnya 1, 3, 6, atau 12 bulan 

b. Jasa dan Layanan 

1) ATM Batara 

Keuntungan ATM Batara yaitu: 

a) Tarik tunai maksimal Rp 2.000.000,-  atau 5 kali penarikan 

per hari. 

b) ATM Batara dapat digunakan di seluruh jaringan ATM 

berlogo ”Link” dan ATM Bersama.  

c) Transfer antar rekening Bank BTN maksimal Rp 5.000.000,- 

per hari. 

d) Fasilitas auto debet 
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2) Kiriman Uang/ Transfer 

Transfer adalah jasa pengiriman uang dalam mata uang rupiah 

maupun valas melalui jaringan online di loket Bank BTN di 

seluruh Indonesia dan media elektronik umtuk pengiriman uang 

ke seluruh negara yang didukung oleh bank korespondensi di 

seluruh dunia  

Keuntungan transfer yaitu: 

a) Aman , mudah dan cepat 

b) Dilayani di seluruh loket Bank BTN 

c) Setoran dapat dilakukan secara tunai maupun 

pemindahbukuan menggunakan RTGS BI  (Real Time Gross 

Settlement) 

3) Inkaso 

Inkaso adalah proses pembayaran warkat yang diterbitkan oleh 

Bank yang berbeda wilayah kliring. Inkaso terdiri dari 2 (dua), 

yaitu: 

a) Warkat inkaso sendiri adalah warkat inkaso yang diterbitkan 

oleh kantor cabang Bank BTN yang wilayah kliringnya 

berbeda dengan wilayah kliring bank pengirim. 

b) Warkat inkaso bank lain adalah warkat inkaso yang 

diterbitkan oleh bank lain yang wilayah kliringnya berbeda 

dengan wilayah kliring bank pengirim. 

4) Inkaso Luar Negeri (Colletion)  

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



Inkaso Luar Negeri (Colletion) terdiri dari 2 (dua), yaitu: 

a) Outward Collection (inkaso keluar), yaitu pengiriman 

warkat-warkat valuta asing dari kantor cabang Bank BTN 

kepada bank koresponden di luar negeri, untuk ditagihkan 

kepada bank penerbit. 

b) Inward Collection (inkaso masuk), yaitu penerimaan 

warkat-warkat valuta asing (clean collection) dari bank 

koresponden Bank BTN di luar negeri untuk ditagihkan 

pembayarannya kepada tertarik di dalam negeri. Umumnya 

berupa warkat-warkat tanpa dokumen. 

5) Batara Payroll 

Batara payroll merupakan layanan Bank BTN  bagi pengguna 

jasa (perusahaan, perorangan, dan lembaga) dalam mengelola 

pembayaran gaji, THR, bonus, dan kebutuhan finansial lainnya 

yang bersifat rutin bagi karyawan pengguna jasa. 

6) SPP Online 

SPP online merupakan fasilitas pembayaran uang sekolah atau 

kuliah melalui bank sehingga dapat dilakukan dengan mudah 

melalui sistem Real Time On-line 

7) Save Deposit Box (SDB)     

Save Deposit Box (SDB) adalah sarana penyimpanan barang 

atau surat-surat berharga yang aman dan terjaga dari resiko 

kebakaran, kejahatan,  atau bencana alam. 
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Keuntungan Save Deposit Box (SDB) yaitu: 

a) Dapat disewa oleh perorangan atau lembaga 

b) Jangka waktu SDB sesuai dengan ketentuan Bank 

c) Ukuran box bervariasi 

8) Bank Garansi 

Bank garansi adalah kesanggupan tertulis yang diberikan oleh 

bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan 

menjamin resiko yang timbul jika pihak terjamin tidak 

memenuhi kewajibannya (wanprestasi). 

Keuntungan dari Bank Garansi yaitu: 

a) Melaksanakan order pekerjaan dari pemerintah atau 

swasta 

b) Pembongkaran barang-barang dari kapal sebelum 

dokumen  Bill Of Lading datang. 

9) RTGS (Real Time Gross Settlement) 

RTGS (Real Time Gross Settlement) adalah sistem transfer dana 

online dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya 

dilakukan per transaksi secara individual. 

10) Penerimaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 

Memberikan kepastian keberangkatan ibadah haji berkat sistem 

online dan SISKOHAT. 

11) SMS Batara 
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SMS Batara merupakan fasilitas layanan transaksi perbankan 

yang dapat diakses langsung dari telepon seluler dengan 

mengirimkan perintah dalam bentuk SMS 

12) Tax Payment 

Penerimaan pembayaran pajak secara online dengan DirJen 

Pajak melalui loket Bank BTN untuk berbagai jenis pajak, 

diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), dan Pajak lainnya. 

13) Money Changer 

Merupakan layanan jual beli mata uang asing tertentu, yang 

mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia. 

c. Produk Kredit 

1. KPR Bersubsidi 

Fasilitas kredit subsidi untuk masyarakat berpenghasilan 

tertentu untuk pemilikan atau pembelian rumah sehat sederhana 

(RSH). 

2. KPR Griya Utama 

Fasilitas kredit yang diberikan untuk pembelian rumah, 

apartemen baru, atau apartemen lama dengan standar teknis 

rumah bersubsidi. 

3. Kredit Griya Multi (KGM) 
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Fasilitas kredit yang diberikan untuk berbagai keperluan seperti 

renovasi rumah, modal kerja, sekolah atau kebutuhan konsumtif 

lainnya. 

4. KPR Platinum 

Fasilitas kredit yang diberikan untuk pembelian rumah atau 

apartemen, termasuk take over dengan nilai kredit kurang dari 

Rp.150 juta. 

5. Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) 

Fasilitas kredit untuk membeli apartemen jadi (baru atau bekas), 

apartemen indent atau take over dari bank lain. 

6. Kredit Pemilikan Ruko (KP Ruko) 

Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank untuk membeli rumah 

toko, rumah usaha, rumah kantor, dan kios. 

7. Kredit Swa Griya 

Fasilitas kredit yang digunakan untuk keperluan membangun 

rumah  di atas lahan milik sendiri. 

8. Kredit Swadana 

Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah yang 

memerlukan dana segera dengan jaminan tabungan atau 

deposito yang ditempatkan di Bank BTN. 

9. Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) 

Fasilitas kredit untuk meningkatkan akses usaha mikro dan 

kecil terhadap dana pinjaman guna pembiayaan investasi dan 
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modal kerja dengan persyaratan yang relatif ringan dan 

terjangkau. 

10. Kredit Ringan Batara (KRB) 

Fasilitas kredit yang diberikan kepada karyawan perusahaan 

pengguna jasa batara payroll dengan agunan gaji karyawan. 

11. Kredit Investasi 

Fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu pembiayaan 

investasi, baik invetasi baru, perluasan modernisasi, maupun 

rehabilitasi. 

12. Kredit Perumahan Perusahaan (KPP) 

Fasilitas kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk 

penyediaan fasilitas perumahan dinas perusahaan atau fasilitas 

pemilikan rumah pegawai yang didasarkan pada kerjasama 

Bank BTN dengan perusahaan dalam mendukung program 

perumahan. 

13. Kredit Yasa Griya 

Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank untuk membantu 

modal kerja dalam rangka pembiayaan pembangunan proyek 

perumahan. 

14. Kredit Pendukung Perumahan 

Fasilitas kredit yang diberikan untuk pembiayaan kebutuhan 

modal kerja dan atau investasi, khususnya kepada sektor industri 

yang terkait dengan perumahan, termasuk usaha penunjangnya. 
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15. Kredit Modal Kerja Kontraktor 

Fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu menyelesaikan 

pekerjaan borongan sesuai dengan kontrak kerja. 

 

B. LATAR BELAKANG MASALAH 

Berdasarkan kebutuhannya, setiap individu mempunyai kebutuhan 

primer dan sekunder. Kebutuhan primer meliputi sandang, pangan dan papan 

yang harus dipenuhi. Sedangkan kebutuhan sekunder meliputi perhiasan, 

mobil, televisi merupakan kebutuhan pelengkap. Krisis perekonomian yang 

terjadi saat ini membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhannya, 

khususnya bagi rakyat kecil. 

Pertambahan penduduk yang dari tahun ke tahun semakin padat, hal ini  

mendorong para developer berlomba-lomba untuk mengembangkan usahanya 

di bidang perumahan. Karena setiap individu pasti membutuhkan rumah untuk 

tempat tinggal. Dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil, para developer 

memutar otak untuk bisa menarik para konsumen dengan berbagai cara. Salah 

satu cara yaitu dengan membangun rumah dengan harga yang terjangkau. 

Pihak developer bekerja sama dengan pihak bank untuk memudahkan 

masyarakat dalam mendapatkan rumah yaitu dengan kredit kepemilikan rumah 

(KPR). Bank memiki peranan yang sangat penting untuk menopang 

perekonomian rakyat, karena melalui bank unit- unit yang memiliki kelebihan 

modal dapat disalurkan kepada masyarakat melalui pinjaman kredit. Disini 

terjadi simbiosis mutualisme antara kreditur dan debitur. Masyarakat juga 

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



dapat dengan mudah untuk menyimpan dananya baik dalam bentuk tabungan 

ataupun deposito. 

Pengertian Bank menurut UU No. 7 tahun 1997, ” Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalm rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat.” Kebijakan penyaluran kredit merupakan salah satu upaya 

pemerintah untuk meningkatkan perekonomian bangsa indonesia pada 

umumnya dan meningkatkan taraf hidup ataupun pendapatan masyarakat pada 

khususnya. 

Pemberian kredit kepada calon debitur mempunyai suatu proses, yaitu 

dengan melakukan analisa kepada debitur apakah calon debitur bisa memenuhi 

kewajibannya kepada bank atau tidak. Kesehatan bank itu sendiri ditentukan 

oleh besar kecilnya kredit yang disalurkan apakah kembali dengan aman dan 

bermanfaat bagi bank itu sendiri, karena kredit bank merupakan pendapatan 

yang paling besar. 

Menurut pasal 8 UU No. 7 tahun 1992 dalam memberikan kredit, bank 

umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur 

dalam melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan. Dari ketentuan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa bank harus berhati- hati dalam memberikan kredit 

pada calon debiturnya, untuk meminimalkan risiko kerugian dari pemberian 

kredit, maka bank dalam melaksanakan tugas harus selalu berpedoman pada 

kebijakan dan prosedur penerapan managemen risiko yang ditetapkan dan 

dilandaskan pada prinsip kehati- hatian atau prudential principal. 
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PT. Bank Tabungan Negara (Persero) adalah salah satu bank yang 

bekerja sama dengan pihak developer untuk memudahkan kepada calon debitur 

dalam pemberian kredit kepemilikan rumah. PT. Bank Tabungan Negara 

selama ini dikenal masyarakat dengan produk kredit kepemilikan rumah. PT. 

Bank Tabungan Negara memberikan prosedur yang mudah, bunga yang rendah 

dan angsuran yang terjangkau dalam kredit kepemilikan rumah. Hal ini terbukti 

dengan berbagai penghargaan yang diterima oleh PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) karena prestasinya dalam pemberian produk kredit pemilikan rumah. 

Salah satu produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) yaitu KPR Subsidi. KPR Subsidi adalah KPR yang 

mempunyai  tipe rumah maksimal 29 dengan harga jual maksimal 

Rp 55.000.000. KPR Subsidi lebih diminati oleh masyarakat karena harga jual 

rumah dan suku bunga yang rendah. Dalam pelaksanaannya, KPR Subsidi 

mempunyai suatu masalah yaitu timbulnya penunggakan pembayaran angsuran 

yang dapat menyebabkan kredit macet. Hal ini disebabkan oleh faktor intern 

dan faktor ekstern, faktor intern yaitu  pihak bank dan debitur, sedangkan 

faktor ekstern yaitu lingkungan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mempelajari dan 

mengetahui sistem dan prosedur pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

Subsidi kemudian menuliskannya dalam bentuk laporan Tugas Akhir dengan 

judul “SISTEM PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) 

SUBSIDI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) 

CABANG SURAKARTA”. 
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C. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem dan prosedur pemberian Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) Subsidi  pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 

cabang Surakarta ? 

2. Apa kelebihan dan kelemahan dari sistem pemberian Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi pada PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) cabang Surakarta? 

 

D. PENELITIAN 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis pada penulisan Tugas 

Akhir ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan pemberian 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) cabang Surakarta. 

2. Untuk mengevaluasi kelebihan dan kelemahan dari sistem 

pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi pada PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Surakarta? 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 
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1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengevaluasi sistem dan prosedur pemberian  

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi dan Non Subsidi. 

2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi 

dan tambahan referensi yang dapat digunakan dalam penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Sistem dan Prosedur 

     Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola 

yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 

2001:5). Prosedur adalah sistem urutan kegiatan klerikal, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat 

untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 

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

Berdasarkan definisi di atas, suatu sistem terdiri dari jaringan 

prosedur, sedangkan jaringan prosedur merupakan urutan kegiatan 

klerikal. Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan menulis, menggandakan, 

menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih/ mensortir, memindah, 

dan membandingkan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam 

formulir, buku jurnal, dan buku besar. 

2. Pengertian Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan 

yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan  
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Sistem pemberian kredit terdiri dari beberapa unsur yaitu:  

a. Fungsi yang terkait: 

1) Fungsi Kredit, yaitu fungsi ini berada di bawah bagian keuangan 

yang bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan. 

2) Fungsi Penagihan, yaitu fungsi yang mempunyai tangggung 

jawab dalam penyelesaian kredit. 

3) Fungsi Akuntansi, yaitu fungsi yang bertanggung jawab dalam 

mencatat atau mengelola data semua transaksi yang terjadi 

b. Dokumen yang digunakan: 

1) Surat Penegasan Persetujuan Kredit Kepada Pemohon. 

Surat Penegasan Persetujuan Kredit yaitu persetujuan atas 

permohonan kredit disampaikan kepada pemohon secara tertulis. 

2) Pengikatan jaminan 

Dalam pengikatan jaminan kredit, harus diperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

a) Pembedaan antara jaminan pokok dengan jaminan tambahan. 

b) Peminjaman dokumen yang telah ada  dalam penguasaan bank 

kepada nasabah tidak diperkenankan. 

 

3) Penandatanganan Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit harus ditandatangani  oleh nasabah di atas 

materai yang cukup dan mengembalikan  kepada bank. 

4) Formulir permohonan kredit 
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Formulir yang diisi oleh calon debitur didalam pengajuan kredit.  

5) Formulir syarat-syarat kelengkapan data 

Formulir yang harus dilengkapi oleh calon debitur yang digunakan 

sebagai kelengkapan data. 

c. Catatan akuntansi yang digunakan 

1) Jurnal umum 

Jurnal umum digunakan untuk mencatat semua transaksi yang 

terjadi.  

2) Buku besar 

Buku besar adalah kumpulan akun tempat menghitung dan 

memerinci perubahan aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang 

bersumber dari pos-pos jurnal.  

3) Buku besar pembantu 

Buku besar pembantu adalah tempat pencatatan akun-akun yang 

sering terjadi dan banyak jumlah banyak. 

 

 

 

d. Prosedur kredit 

Dalam pengajuan permohonan kredit, terdapat beberapa prosedur 

yang harus dilakukan. Prosedur pemberian kredit menurut Drs. 

Thomas Suyatno, dkk (1995:69-86) yaitu: 
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1) Tahap permohonan kredit, permohonan fasilitas kredit 

mencakup: 

a) Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas 

kredit. 

b) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan. 

c) Permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa laku 

kredit yang telah berakhir jangka waktunya. 

d) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-

syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, anatar lain 

penukaran jaminan, perubahan atau pengunduran jadwal 

angsuran dan lain sebagainya. 

Tahap permohonan kredit terdiri dari: 

a) Pengumpulan berkas. 

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari: 

(1) Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani 

secara lengkap dan sah.  

(2) Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara 

sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah. 

(3) Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis 

fasilitas kredit. 

b) Pencatatan 

Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat 

dalam register khusus yang disediakan. 
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(1) Kelengkapan dan berkas permohonan 

Permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan 

permohonan menurut jenis kredit. Selama permohonan 

kredit sedang dalm proses, maka berkas-berkas 

permohonan harus dipelihara.  

(2) Formulir daftar isian permohonan kredit 

Untuk memudahkan bank memperoleh data yang 

diperlukan, bank mempergunakan Daftar Isian 

Permohonan Kredit yang harus diisi oleh nasabah, 

formulir-formulir neraca, daftar laba/rugi. 

 

2) Tahap penyidikan analisis kredit. 

Yang dimaksud penyidikan kredit adalah: 

a) Wawancara dengan pemohon kreditur atau debitur. 

b) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan 

kredit yang diajukan oleh nasabah, baik data intern bank 

maupun data ekstern. 

c) Pemeriksaan atau penyidikan kebenaran dan kewajiban 

mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi 

lain-lain yang diperoleh. 

d) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan 

yang telah dilaksanakan.  
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Sedangkan yang dimaksud dengan analisis kredit adalah: 

a) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala 

aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk 

mengetahui dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu 

permohonan kredit. 

b) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi 

penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-

alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. 

3) Tahap keputusan atas permohonan kredit 

Setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak 

mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau 

mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang 

lebih tinggi. 

4) Penolakan permohonan kredit. 

Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-nyata 

dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan.  

5) Tahap Persetujuan permohonan kredit. 

Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan untuk 

mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari 

calon debitur. 

6) Tahap Pencairan fasilitas kredit 
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Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan 

menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. 

7) Tahap Pelunasan kredit. 

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang 

nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan 

perjanjian kredit. 

3. Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

     Sistem pengendalian intern merupakan bagian dari sistem. Sistem 

pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran- 

ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi 

dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001:163).  

Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern ada dua macam, 

yaitu: 

a. Sistem pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) 

b. Sistem pengendalian intern administratif (internal administrative 

control). 

Menurut  Mulyadi (2001:164) unsur pokok yang harus ada di dalam 

sistem pengendalian intern yaitu: 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. 
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b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya. 

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

organisasi. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

 

4. Pengertian Kredit 

     Kredit berasal dari bahasa Yunani, credere  atau dalam bahasa latin 

creditum, yang berarti kepercayaan. Kredit diberikan dari debitur kepada 

kreditur atas dasar kepercayaan bahwa penerima kredit akan dapat 

memenuhi segala kewajiban sesuai dengan waktu dan syarat- syarat yang 

telah disepakati bersama. 

     Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dibah 

mejadi undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan:  

”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 utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, 
imbalan, atau pembagian hasil keuntungan” 

 
Sedangkan menurut Teguh Pudjo Muljono (1990: 9) mengartikan 

kredit sebagai “kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau 

mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan 

dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati”. 
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Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan pengertian 

kredit adalah penyediaan uang, barang atau jasa berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan antara debitur dan kreditur dengan harapan bahwa 

debitur akan memenuhi segala kewajibannya kepada kreditur di masa yang 

akan datang.     

Dalam pemberian kredit, bank akan melakukan analisa kepada 

calon debitur sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit. Hal ini 

dilakukan agar bank merasa yakin bahwa kredit yang diberikan kepada 

calon debitur akan kembali. Menurut Teguh Pudjo Mulyono (1990:13-18), 

prisip-prinsip dasar pemberian kredit yaitu: 

a. Character, yaitu suatu penilaian untuk mengetahui sampai sejauh 

mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan 

untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon debitur. 

b. Capacity, yaitu melihat kemampuan calon debitur dalam melunasi 

kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau 

kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akna dibiayai dengan 

kredit dari bank.. 

c. Capital, yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh 

calon debitur. 

d. Colleteral, yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh calon 

debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya.. 

e. Condition, yaitu situasi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain 

yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun 
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suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat 

mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh 

kredit. 

5. Unsur-Unsur Kredit 

     Kredit diberikan atas dasar kepercayaan sehingga pemberian kredit 

adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa pemberi kredit 

benar-benar yakin penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang 

diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disepakati 

bersama. Berdasarkan hal itu, unsur-unsur kredit adalah: 

a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang 

diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-banar diterima 

kembali dimasa tertentu dimasa datang. 

b. Kesepakatan, disamping unsur percaya di dalam kredit terdapat juga 

unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. 

Kesepakatan ini dituangkan di dalam perjanjian dimana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. 

c. Jangka waktu, dalam pemberian kredit telah ditentukan jangka waktu 

pengembalian kredit baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

d. Risiko, adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan 

sutu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin 

lama jangka waktu pengembalian kredit maka semakin besar 

resikonya begitu juga sebaliknya.  
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e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau 

jasa tersebut yang dikenal dengan sebutan bunga. Balas jasa dalam 

bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. 

6. Tujuan Kredit 

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan 

pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut 

didirikan. Disamping itu pemberian suatu kredit mengandunng suatu 

fungsi. Tujuan utama pemberian kredit antara lain: 

a. Mencari keuntungan. 

b. Membantu usaha nasabah. 

c. Membantu pemerintah. 

Disamping tujuan di atas suatu fasilitas kredit terdapat fungsi kredit, 

yaitu: 

a. Untuk meningkatkan daya guna uang. 

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

c. Untuk meningkatkan daya guna barang. 

d. Meningkatkan peredaran barang. 

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi. 

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. 

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. 

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional. 
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7. Jenis-Jenis Kredit 

Kredit yang diberikan bank umumdan bank perkreditan rakyat untuk 

masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis kredit (Kasmir, 

1998:82-86) dapat dilihat dari berbagai segi antara lain: 

a. Kredit dilihat dari segi kegunaan 

1) Kredit investasi yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan 

perluasan usaha atau membangun proyek atau untuk keperluan 

rehabilitasi. 

2) Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam operasionalnya. 

b. Kredit dilihat dari segi barang jaminan 

1) Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan suatu 

jaminan yang berupa barang berwujud, barang tidak berwujud, 

atau jaminan orang. 

2) Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan 

barang atau orang tertentu. 

c. Kredit dilihat dari tujuannya 

1) Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan 

usaha atau produksi atau investasi. 

2) Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi 

secara pribadi. 

3) Kredit perdagangan yaitu kredit yang digunakan untuk 

perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang 
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pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan 

tersebut. 

d. Kredit dilihat dari segi berdasarkan jangka waktu. 

1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu 

kurang dari 1 (satu) tahun atau paling lama 1 (satu) tahun. 

2) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya 1 

(satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, biasanya untuk investasi. 

3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih 

dari 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun. 

e. Kredit  dilihat dari segi usaha meliputi kredit pertanian, kredit 

peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, 

kredit profesi, kredit perumahan, dan sektor-sektor lainnya. 

8. Kredit Macet 

     Sepandai apapun analis kredit dalam menganalisa setiap 

permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut pasti ada. Hal ini terjadi 

disebabkan oleh 2(dua) unsur yaitu dari pihak perbankan dan dari pihak 

nasabah. Jika terjadi kredit macet, maka bank perlu melakukan upaya 

penyelamatan, sehinnga tidak menyebabkan terjadinya kerugian. 

Penyelamatan kredit macet dilakukan dengan cara antara lain: 

a. Rescheduling (penjadwalan ulang) 

Rescheduling (penjadwalan ulang) merupakan upaya penyelamatan 

kredit dengan cara: 

1) Memperpanjang jangka waktu kredit, dalam hal ini debitur 

diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit 
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sehingga debitur mempunyai waktu untuk mengembalikan 

pinjaman. 

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran, dalm hal ini jangka 

waktu angsuran kreditnya diperpanjang sehingga jumlah 

angsurannya mengecil. 

b. Reconditioning (penyesuaian kembali) 

Reconditioning (penyesuaian kembali) adalah upaya penyelesaian 

kredit macet dengan cara: 

1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok. 

2) Penundaan pembayaran bunga sampai kurun waktu tertentu, 

artinya hanya bunga yang dapat ditunda sedangkan pokok 

pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. 

3) Penurunan suku bunga 

Penurunan suku bunga dimaksudkan untuk meringankan beban 

nasabah karena akan mempengaruhi jumlah angsuran yang 

semakin mengecil, sehingga diharapka dapat membantu 

meringankan nasabah. 

4) Pembebasan bunga 

Pembebasan bunga ini diberikan karena bank menganggap bahwa 

nasabah sudah mampu melunasi hutangnya, tetapi nasabah harus 

tetap melunasi kewajibannya untuk membayar pokok pinjaman.  

c. Restrukturing (restukturisasi)  

Restrukturing (restukturisasi) adalah upaya penyelesaian kredit macet 

dengan melakukan perubahan syarat perjanjian kredit berupa 
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pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau 

sebagian kredit menjadi equity perusahaan dan bank. 

d. Kombinasi merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas. 

e. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah 

benar-benar tidak punya etikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi 

untuk membayar semua utang-utangnya. 

9. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi 

     Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam GBHN 1993 No. 4 Tahun 

1992 disebutkan bahwa KPR adalah kredit yang diberikan oleh bank untuk 

membantu anggota masyarakat guna membeli atau memiliki rumah berikut 

tanah untuk dimiliki dan dihuni sendiri. 

     KPR Subsidi merupakan produk yang ditawarkan oleh PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) kepada masyarakat, yang sumber dananya 

diperoleh dari pemerintah. KPR Subsidi ini dimaksudkan untuk 

mempermudah masyarakat dalam proses pemilikan rumah. 

B. PEMBAHASAN 

1. Ketentuan Kredit dan Persyaratan Pemilikan Rumah (KPR) 

Subsidi  

a. Ketentuan: 

1) Agunan, yaitu sertifikat dan IMB atas nama pemohon/ 

pasangannya 

2) Maksimal kredit 93% dari taksasi agunan 

3) Penghasilan gaji pemohon, dibagi menjadi 2 kelompok: 
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a) Kelompok I maksimal kredit Rp. 55.000.000 dengan 

penghasilan Rp. 1.700.000 > Rp. 2.500.000, bunga 7% dan 

uang muka 7.5%. 

b) Kelompok II maksimal kredit Rp. 41.500.000 dengan 

penghasilan Rp. 1.000.000 > Rp. 1.700.000, bunga 4.5% 

dan uang muka 7.5%. 

4) Selama 2 tahun kredit tidak boleh dilunasi, diperjualbelikan, 

dan dipindahtangankan (take over) 

5) Penjualan perorangan dilampiri denah lokasi 

6) Denah lokasi jaminan 

7) Biaya Proses: 

a) Angsuran pertama 

b) Provisi   : 1% dari maksimal kredit 

c) Appraisal    : minimal Rp 100.000,- 

d) Notaris   : Rp 150.000,- 

e) Asuransi jiwa dan kebakaran 

f) Akte Pemilikan Hak Tanah (APHT) 

g) Tabungan mengendap Rp 500.000 

h) Biaya administrasi Rp 100.000 

b. Persyaratan bagi calon debitur : 

1) Karyawan / Pegawai Tetap 

a) Mengisi formulir permohonan KPR 

b) Fotokopi identitas diri (KTP, Kartu Keluarga, Surat 

Nikah)  

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



c) Fotokopi identitas kerja (Kartu Pegawai, NIP, NIS, SK, 

Slip Gaji, Keterangan Instansi) 

d) Fotokopi tabungan BATARA 

2) Wiraswasta / Pegawai Tidak Tetap 

a) Mengisi formulir permohonan KPR 

b) Fotokopi identitas diri (KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah) 

c) Fotokopi tabungan BATARA 

d) SIUP/ NPWP Perusahaan 

e) Akte Pendirian Perusahaan/ anggaran dari perusahaan. 

f) Neraca/ laporan Laba-Rugi/ kuitansi penjualan  

g) SPT Tahunan/ surat keterangan penghasilan tidak tetap dari 

Kepala Desa. 

2. Sistem pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi pada PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Surakarta 

Unsur sistem pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi 

pada PT. Bank Tabungan negara (Persero) cabang Surakarta terdiri dari: 

a.   Fungsi yang terkait: 

1) Retail Service Section Head 

Retail Service Section Head membawahi unit kerja teller service, 

customer service dan loan service yang tugas dan wewenangnya 

dalam pemberian kredit ini sebagai anggota Rapat Kelompok 

Kredit (RKK) dan pemberi otorisasi jika permohonan kredit 

tersebut di setujui. 
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2) Loan Service Unit  

Loan Service Unit merupakan unit kerja dibawah Retail Service 

Section Head yang tugasnya melayani pengajuan permohonan 

kredit oleh calon debitur.  

3) Teller Service 

Teller Service merupakan unit kerja dibawah seksi Retail Service 

Section Head tugas dan wewenangnya melayani nasabah dalam 

penyetoran tunai angsuran KPR cabang sendiri dan cabang lain. 

4) Branch Manager 

Tugas dan wewenang Branch Manager adalah menjadi ketua 

dalam pelaksanaan Rapat Kelompok Kredit dan memberi 

otorisasi jika dalam Rapat Kelompok Kredit memutuskan 

permohonan kredit disetujui.. 

5) Accounting Control 

Accounting Control merupakan unit kerja yang terdiri dari report 

dan bookeeping unit. Accounting Control bertugas sebagai 

pengelola data akuntansi dari semua transaksi yang terjadi, 

melakukan kontrol terhadap kegiatan yang terjadi dan membuat 

laporan keuangan. 

b.  Dokumen yang digunakan: 

1) Daftar Usulan Pemohon (DUP) 

Daftar Usulan Pemohon (DUP) dibuat berdasarkan hasil 

wawancara yang telah dilaksanakan oleh Loan Service Unit, 

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



dokumen ini digunakan sebagai pertimbangan dalam Rapat 

Kelompok Kredit (RKK). 

2) Surat Penolakan 

Formulir yang berisi tentang pernyataan penolakan atas kredit 

yang diajukan oleh calon debitur. Surat penolakan dibuat 

rangkap yang didistribusikan sebagai berikut: 

a) Surat penolakan lembar 1 untuk calon debitur 

b) Surat penolakan lembar 2 untuk Loan Service Unit 

3) Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) 

Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) Rangkap 

2  dibuat jika didalam RKK dihasilkan keputusan ”setuju” 

terhadap kredit yang diajukan oleh calon debitur. SP3K 

didistribusikan sebagai berikut: 

a) SP3K lembar 1, diberikan kepada debitur 

b) SP3K lembar 2, diberikan kepada Loan Administration Unit 

4) Surat Persetujuan Debitur  Rangkap Lima (SPD5) 

Surat Persetujuan Rangkap Lima (SPD5) digunakan sebagai 

dokumen bukti bahwa realisasi kredit telah dilaksanakan. SPD5 

didistribusikan sebagai berikut: 

a) SPD5 lembar 1, diberikan kepada Loan Administration Unit 

b) SPD5 lembar 2, diberikan kepada Kantor Pusat Divisi Retail 

c) SPD5 lembar 3, diberikan kepada Kantor Pusat Divisi 

Trisuli 

d) SPD5 lembar 4, diberikan kepada Accounting 
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e) SPD5 lembar 5, diberikan kepada Notaris 

5) Surat Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit berisi tentang rincian kredit yang dicairkan. 

Perjanjian kredit rangkap 2 didistibusikan sebagai berikut: 

a) Perjanjian Kredit lembar 1 untuk Debitur 

b) Perjanjian Kredit lembar 2 untuk Loan Service 

6) Sistem Informasi Debitur (SID) 

SID adalah dokumen hasil dari penelusuran BI checking yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah calon debitur mempunyai 

pinjaman ke pihak lain dan apakah calon debitur bisa memenuhi 

kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman.  

7) Formulir permohonan kredit perorangan 

Formulir permohonan kredit perorangan diisi oleh calon debitur 

di dalam pengajuan kredit.  

8) Dokumen sebagai  syarat-syarat kelengkapan data 

Dokumen yang harus dilengkapi oleh calon debitur yang 

digunakan sebagai kelengkapan data, dokumen ini meliputi 

identitas diri pemohon, keterangan dari instansi debitur bekerja  

c.  Catatan akuntansi yang digunakan 

Sistem akuntansi yang digunakan BTN yaitu secara online dari 

kantor pusat jadi petugas bookkeeping and control hanya mengentry 

saja dan jurnal otomatis langsung muncul. Sistem yang digunakan 

Bank BTN yaitu Sylvester Integrated Banking System (SIBS). 

Sylvester Integrated Banking System (SIBS) yang digunakan oleh 
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BTN  terdiri dari jurnal umum, buku besar, buku dan neraca.,  hal ini 

tergantung pada kebutuhan pemakaian. 

d.   Prosedur kredit 

1) Prosedur permohonan kredit KPR Subsidi 

a) Calon debitur datang ke BTN di bagian Loan Service  

untuk mengutarakan keinginannya mengambil kredit. 

b) Loan Service Unit memberikan formulir untuk diisi oleh 

calon debitur sebagai syarat pengajuan kredit. Selain itu 

calon debitur juga harus membuka rekening tabungan 

BATARA sebagai salah satu syarat permohonan KPR. 

c) Calon debitur mengisi formulir dan melengkapi dokumen 

persyaratan, lalu menyerahkan ke Loan Service Unit. 

d) Loan Service Unit selaku penyidik analisis kredit 

melakukan wawancara kepada calon debitur. 

e) Petugas Loan Service mencatat di buku register 

permohonan kredit sebagai bukti bahwa calon debitur telah 

melakukan wawancara dengan petugas Loan Service yang 

bertugas pada waktu itu. 

f) Wawancara dilakukan sesuai dengan prinsip kredit, yaitu 

5C (character, capital, capacity, collateral dan condition) 

untuk menganalisa kepribadian dan kemampuan calon 

debitur. Loan Service Unit membuat memo kepada bagian 

Bookkeeping and Control untuk dilakukan BI Checking, 
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yaitu mengetahui apakah calon debitur mempunyai 

pinjaman atau kredit pada bank lain atau tidak, juga untuk 

mengetahui lancar atau tidaknya calon debitur dalam 

membayar pinjaman. BI Checking ini sebagai 

pertimbangan dalam rapat kelompok kredit. 

g) Loan Service Unit melakukan konfirmasi gaji kepada 

perusahaan dimana calon debitur bekerja untuk mengecek 

kebenaran slip gaji yang dilampirkan dan untuk 

mengetahui kebenaran atas keterangan yang diberikan oleh 

calin debitur saat dilakukan wawancara. 

h) Petugas Loan Service akan memutuskan menolak atau 

merekomendasikan calon debitur tersebut. Jika  

direkomendasikan, maka petugas Loan Service akan 

membuat Daftar Usulan Pemohon (DUP) yang berisi 

tentang perekomendasian calon debitur. 

i) DUP diberikan kepada Branch Manager untuk diperiksa 

lalu dikembalikan kepada Loan Service. Selanjutnya  DUP 

diberikan kepada Kasie Retail Service untuk diperiksa 

kemudian dikembalikan ke Loan Service. 

j) Selanjutnya diadakan Rapat Kelompok Kredit (RKK) 

untuk memutuskan permohonan kredit disetujui atau 

ditolak. RKK dihadiri oleh Branch Manager, Loan Service 

Unit dan Retail Service Section Head. 
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2) Prosedur Keputusan atas Permohonan Kredit 

a) Loan Service Unit membuat Daftar Usulan Pemohon 

(DUP) berdasarkan hasil wawancara, konfirmasi gaji dan  

BI Checking, yang akan digunakan dalam pengambilan 

keputusan final diterima atau ditolaknya permohonan 

kredit dalam rapat kelompok kredit.  

b) Jika dalam Rapat Kelompok Kredit Branch Manager 

memutuskan bahwa kredit calon debitur ditolak, maka 

Loan Service Unit menerbitkan surat penolakan rangkap 2 

yang akan dikirimkan kepada calon debitur. Tetapi jika 

disetujui maka Loan Service Unit menerbitkan Surat 

Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K). 

c) Loan Service Unit menerbitkan Surat Persetujuan Debitur 

Rangkap 5 (SPD5): 

(1) SPD5 lembar 1 diberikan kepada Loan Administration 

Unit diarsipkan menurut angka 

(2) SPD5 lembar 2 diberikan kepada Kantor Pusat Divisi 

Retail diarsipkan menurut angka 

(3) SPD5 lembar 3 diberikan kepada Kantor Pusat Divisi 

Trisuli diarsipkan menurut angka 

(4) SPD5 lembar 4 diberikan kepada Accounting 

diarsipkan menurut angka 
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(5) SPD5 lembar 5 diberikan kepada Notaris diarsipkan 

menurut angka. 

d)  Loan Service menerbitkan  Surat Perjanjian Kredit (PK) 

rangkap 2 (dua) yang ditandatangani debitur BTN di depan 

Notaris yang ditunjuk. 

3) Prosedur Realisasi 

Dalam realisasi kredit, pihak bank dan notaris menjelaskan 

tentang kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur 

dan jika debitur setuju, maka debitur menandatangani Surat 

Perjanjian Kredit dan Surat Penegasan Persetujuan Pemberian  

Kredit (SP3K) di atas materai Rp 6.000,00. Kewajiban debitur 

diantarnya, debitur diharuskan membayar biaya fasilitas kredit 

meliputi biaya: angsuran bulan pertama, provisi bank maksimal 

1% dari maksimal kredit, biaya notaris, biaya APHT (Akta 

Pemasangan Hak Tanggungan), biaya penilai/ appraiser, biaya 

premi asuransi kebakaran, biaya asuransi jiwa, saldo tabungan 

yang diblokir, dan biaya administrasi serta bagaimana cara 

pembayaran angsuran.  

4) Prosedur Pembayaran Angsuran dan Pelunasan 

Pembayaran angsuran KPR dapat dilakukan dengan 6 cara, 

yaitu: 

a) Pembayaran angsuran dipotong langsung dari gaji. 

Pembayaran ini dapat dilakukan atas persetujuan debitur 
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dan bagian keuangan perusahaan yang mengurusi gaji 

debitur untuk melakukan pemotongan gaji sebesar nilai 

angsuran yang disepakati. Fasilitas pembayaran seperti ini 

bisa dilakukan bagi debitur yang bekerja sebagai pegawai 

tetap dan pihak perusahaan bekerjasama dengan BTN. 

b) Pembayaran langsung ke loket BTN 

Debitur datang langsung ke BTN terdekat dan langsung 

membayar angsuran KPR di Teller Service. 

c) Pembayaran melalui ATM Batara 

Debitur yang mempunyai tabungan BATARA dan 

mempunyai ATM BATARA dapat membayar angsuran 

KPR dengan menggunakan fasilitas dari ATM BATARA. 

d) Pembayaran dengan transfer 

Debitur dapat membayar angsuran KPR dengan cara 

melakukan transfer dari Bank manapun kepada BTN. Hal 

ini memudahkan debitur dalam melakukan pembayaran 

angsuran KPR. 

e) Pembayaran melalui kantor pos. 

BTN bekerjasama dengan kantor pos untuk memudahkan 

debitur dalam membayar angsuran KPR. Debitur dapat 

datang ke kantor pos terdekat, dan  membayar angsuran 

KPR di loket yang tersedia. 
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f) Pembayaran dengan cara pemindahbukuan. 

Pemindahbukuan dapat dilakukan jika telah mendapatkan 

persetujuan dari pemilik rekening. 

Prosedur pembayaran angsuran, yaitu: 

a) Debitur mengisi slip pembayaran angsuran pinjaman dan 

asuransi  beserta uang lalu menyerahkan pada Teller Service. 

b) Teller Service memasukkan data atas pembayaran angsuran 

ke dalam rekening debitur. 

c) Pada akhir jam kerja Teller Service melakukan perhitungan 

atas kas masuk dan keluar dengan mencetak penerimaan kas 

dan pengeluaran kas. Hal ini dilakukan untuk mencocokkan 

dengan kas yang ada, jika ada selisih lebih atau kurang 

menjadi tanggung jawab Teller Service. 

d) Head Teller mencocokkan uang yang diterima dengan 

laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas. 

e) Kasie Retail Service memeriksa ulang laporan dan jumlah 

uang yang diterima sebelum mengotorisasi uang dimasukkan 

ke brankas. 

f) Laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas diarsipkan 

menurut tanggal secara sementara. 

g) Bookkeeping and control mengentry jurnal umum 

berdasarkan slip pembayaran angsuran dengan menggunakan 

program Sylvester Integrated Banking System (SIBS). Slip 
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angsuran pembayaran diarsipkan menurut tanggal secara 

permanen. 
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Prosedur Pembayaran Angsuran 

Teller Service

Slip angsuran   1

Debitur 
membayar 
angsuran

                   2
Slip angsuran 1

debitur

Bookkeeping and Control

9

Entry Jurnal 
Umum

Jurnal 
umum

T

selesai

9

Disertai dengan uang

Pada akhir jam 
kerja teller 

menghitung saldo 
awal dan akhir

Mencetak penerimaan 
dan pengeluaran kas 
yang terjadi pada hari 

itu

Head teller 
mencocokkan 

penerimaan dan 
pengeluaran kas dengan 

uang yang diterima 

Memasukkan 
data

T

Uang disimpan di 
brankas setelah di 

otorisasi Kasie 
Retail Service

Penerimaan kas

Pengeluaran kas

Penerimaan kas

Pengeluaran kas

T
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3. Sistem Pengendalian Intern dalam Sistem Pemberian Kredit 

Pemilikan Rumah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 

Cabang Surakarta 

a.  Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. 

Pemisahan fungsi operasi dari fungsi penyimpanan dan fungsi 

akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang 

untuk melaksanakan kegiatan kredit dilakukan oleh Branch Manager, 

Loan Service dan Retail Service Section Head.  

Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk 

menyimpan aktiva BTN dilakukan oleh Retail Service. 

Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk 

mencatatat transaksi yang terjadi di BTN dilakukan oleh Reporting 

Unit dan yang melakukan kontrol dari fungsi akuntansi adalah 

Bookkeeping and Control keduanya berada dibawah Accounting and 

Control Unit. 

b.  Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya. 

Dalam pemberian kredit terdapat beberapa prosedur yang harus 

dilaksanakan oleh fungsi terkait yang telah mendapat otorisasi dari 

pejabat yang berwenang, yaitu: 
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1) Teller Service dalam melakukan penarikan tunai di atas 

Rp10.000.000,00 harus mendapat otorisasi dari Head Teller. 

2) Loan Service mengajukan Daftar Usulan Pemohon kepada 

Branch Mangaer dan Kasie Retail Section 

3) Branch Manager berwenang memberikan otorisasi pada Daftar 

Usulan Pemohon (DUP), Surat Penegasan Pemberian Kredit 

(SP3K),  Surat Persetujuan Debitur (SPD5) yang diterbitkan oleh 

Loan Service Unit. 

4) Kasie Retail Service memberi otorisasi pada Daftar Usulan 

Pemohon yang diterbitkan  Loan Service. 

5) Loan Service membuat Laporan Penilaian Akhir atas semua 

transaksi kredit yang diberikan yang ditujukan kepada Branch 

Manager. 

6) Kasie Loan Operation dan Kasie Retail Service memberi 

otorisasi pada daftar sertifikat pada tahap pelunasan. 

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

organisasi. 

Pembagian tanggung jawab fungsional, sistem wewenang dan 

prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana 

dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik 

yang sehat dalam pelaksanaanya. Praktikyang sehat yang telah 

ditetapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yaitu: 
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1) Penggunaan formulir yang tidak bernomor urut tercetak. Hal 

ini disebabkan sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh 

calon debitur. Namun, pihak Bank melakukan pengontrolan 

terhadap penggunaan penggunaan formulir yaitu dengan Kartu 

Pengawas Anggaran, caranya dengan mengurangkan 

persediaan awal formulir dengan persediaan formulir yang 

tersisa dan membandingkannya dengan nilai kredit yang 

diberikan.  

2) Perputaran jabatan yang seharusnya dilakukan setiap 2 tahun 

sekali sering terjadi keterlambatan waktu perputaran jabatan. 

Hal ini menyebabkan petugas merasa jenuh dengan 

pekerjaannya dan pekerjaan tersebut menjadi tertunda. 

3) Adanya pemeriksaan mendadak oleh audit intern maupun 

ekstern. Audit intern dilaksanakan oleh Divisi Audit Intern 

(DAI) dari kantor pusat 1 kali dalam 1 tahun. Sedangkan audit 

ekstern dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

yang pelaksanaanya 1 kali dalam 1 tahun dan dilakukan secara 

mendadak. 

d.  Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan 

prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk 

mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada 

manusia yang melaksanakannya. Diantara 4 unsur pokok 
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pengendalian intern tersebut, unsur mutu karyawan merupakan unsur 

pengendalian intern yang paling penting. Namun, jika dilaksankan 

oleh karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur, 4 tujuan sistem 

pengendalian intern tidak akan tercapai. 

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melakukan upaya-upaya 

sebagai berikut: 

1) Penerimaan karyawan baru 

a) Penerimaan karyawan baru diadakan sendiri oleh kantor 

cabang atas persetujuan kantor pusat PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero). Penerimaan karyawan baru diharapkan 

kualifikasi calon karyawan baru sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh kantor cabang serta mekanisme 

penerimaan karyawan baru relatif lebih cepat tanpa 

mengabaikan fungsi pengawasan dari kantor pusat. 

b) Penerimaan karyawan baru diumumkan melalui internet 

agar para calon karyawan baru mudah melihat 

pengumuman dan terhindar dari penipuan. 

c) Tes karyawan baru meliputi: ujian tertulis, psikotes dan 

wawancara. 

d) Pendidikan calon karyawan baru sesuai dengan yang 

dibutuhkan, minimal Diploma III dan Strata I. 

 

2) Karyawan tetap  
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Untuk mengembangkan kecakapan karyawan tetap PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero), maka PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) mengadakan berbagai pelatihan dan pendidikan. 

Dalam pemberian kredit di BTN, bagian Loan Service dan 

Kasie Retail Service memiliki pendidikan dengan kualifikasi 

strata I, sedangkan Teller Service memiliki pendidikan dengan 

kualifikasi minimal Diploma III. Hal ini menunjukkan bahwa 

BTN memiliki SDM dengan mutu pendidikan yang sesuai 

dengan jabatan dan wewenang yang diberikan. 
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4. Evaluasi Sistem Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

Subsidi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang 

Surakarta 

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 

sistem pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi pada PT. 

Bank BTN (Persero) berdasarkan data-data penulis peroleh langsung 

dari Bank tersebut. Unsur-unsur pokok sistem akuntansi yang perlu 

dievaluasi dalam Sistem Pemberian KPR yaitu: 

a.  Fungsi yang terkait dalam sistem pemberian kredit pemilikan rumah 

telah terpisah antara fungsi operasi, fungsi penyimpanan dan fungsi 

akuntansi. 

Fungsi operasi dilaksanakan oleh Branch Manager, Loan Service dan 

Kasie Retail Service.  

Fungsi penyimpanan dokumen dilakikan oleh Kasie Retail Service.  

Fungsi Akuntansi dilakukan oleh Bookkeeping and Control Unit 

dibawah Accounting and Control Unit. 

b.  Dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit pemilikan 

rumah sudah lengkap dan dibuat rangkap sehingga masing-masing 

fungsi yang terkait mempunyai dokumen sebagai arsip, namun masih 

belum bernomor urut tercetak. 

c.  Catatan akuntansi yang sesuai dengan kepentingan BTN dalam 

sistem pemberian kredit pemilikan rumah  yaitu Jurnal umum dan 
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buku besar, karena BTN menggunakan Sylvester Integrated Banking 

System (SIBS) yang terhubung dengan Kantor Pusat BTN di Jakarta.  

d.  Prosedur yang digunakan dalam sistem pemberian kredit pemilikan 

rumah dari awal permohonan kredit sampai dengan pemberian kredit 

telah dilakukan dengan baik yaitu adanya otorisasi dari pejabat yang 

berwewenang dalam proses pemberian kredit. Prosedur pemberian 

kredit yang masih harus diperhatikan  yaitu pada saat menganalisa 

calon debitur dengan prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, 

Collateral dan Condition), hal ini dilakukan untuk meminimalisir 

terjadinya penunggakan angsuran yang akan berakibat kredit macet. 

e.  Sistem Pengendalian Intern BTN dalam Sistem Pemberian Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) cukup memadai, yaitu: 

1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas telah dilakukan  

2) Adanya pemeriksaan mendadak oleh auditor intern maupun 

auditor ekstern terhadap laporan keuangan BTN dan proses 

pemberian serta pencairan kredit terhadap debitur. 

3) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Pejabat BTN mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai 

dengan kualifikasi yang ditetapkan dan tanggung jawab yang 

diberikan. 

4) Unsur Sistem Pengendalian Intern pemberian KPR Subsidi dalam 

menjaga kekayaan, utang, biaya dan pendapatan dapat dilihat dari 
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adanya otorisasi pejabat yang berwenang dalam proses pemberian 

KPR Subsidi. 
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