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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengendalian Internal 

2.1.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan 

keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu keandalan 

pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan yang berlaku (Sukrisno Agoes, 2012: 100). 

Hal ini senada dengan pengertian pengendalian internal yang diungkapkan 

oleh Guy et al. (2002: 226) yang mendefinisikan pengendalian internal sebagai 

berikut: 

“Pengendalian internal adalah sebuah proses yang dihasilkan oleh dewan 

direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk 

memberikan kepastian yang layak dalam pencapaian tujuan keandalan 

(reliabilitas) laporan keuangan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.” 

Kemudian Mulyadi (2002: 180) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa 

konsep dasar dari pengendalian internal, diantaranya adalah: 

1) Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian internal merupakan 

suatu rangkaian tindakan dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan 

hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas. 
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2) Pengendalian internal dijalankan oleh orang, bukan hanya terdiri dari 

pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap 

jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan 

personel lain. 

3) Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan 

memadai, bukan hanya keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan 

komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem 

pengendalian internal dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam 

pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak 

dapat memberikan keyakinan mutlak. 

4) Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling 

berkaitan diantaranya pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. 

 

2.1.2 Tujuan Pengendalian Internal 

Sawyer (2005: 62) mengatakan bahwa tujuan-tujuan umum yang akan 

dicapai dari pengendalian internal adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan susunan, keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas operasi 

serta kualitas barang dan jasa sesuai misi organisasi. 

2) Mengamankan sumber daya terhadap kemungkinan kerugian akibat 

pelepasan, penyalahgunaan, kesalahan pengelolaan, kekeliruan, dan 

kecurangan. 

3) Meningkatkan kepatuhan pada hukum dan arahan manajemen. 
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4) Membuat data keuangan dan manajemen yang dapat diandalkan serta 

pengungkapan yang wajar pada pelaporan yang tepat waktu. 

Adapun tujuan pengendalian internal yang dikemukakan oleh Arens et al. 

(2008: 370), yaitu: 

1) Reliability of financial reporting (Keandalan pelaporan keuangan) 

Pihak manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan 

keuangan bagi investor, kreditur, dan pengguna lainnya. Manajemen 

mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa 

informasi telah disiapkan sesuai dengan standar pelaporan seperti prinsip 

yang berlaku umum. 

2) Effectiveness and efficiency of operations (Efektivitas dan efisiensi 

operasi) 

Pengendalian bagi sebuah perusahaan adalah alat untuk mencegah 

terjadinya pemborosan yang disebabkan kegiatan-kegiatan yang tidak 

perlu dalam segala aspek usaha dan untuk mengurangi penggunaan sumber 

daya yang tidak efektif dan efisien. 

3) Compliance with applicable laws and regulation (Ketaatan pada hukum 

dan perundang-undangan) 

Perusahaan pada umumnya harus taat pada aturan dan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dengan 

dibentuknya pengendalian internal tersebut maka diharapkan perusahaan 

tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pihak 

yang berwenang. 
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2.1.3 Unsur-unsur Pengendalian Internal 

Arens et al. (2008: 375) mengungkapkan bahwa pengendalian internal 

menguraikan lima unsur-unsur pengendalian internal yang dirancang dan 

diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak 

bahwa tujuan pengendalian internal akan tercapai. Unsur-unsur pengendalian 

internal tersebut meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas 

pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. 

Adapun uraian dari pengertian unsur-unsur pengendalian internal yang 

dikemukakan oleh Sukrisno Agoes (2012: 100) dan Mulyadi (2002: 183) sebagai 

berikut: 

1) Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan 

mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya (Sukrisno Agoes, 

2012: 100). Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua 

unsur pengendalian internal, yang membentuk disiplin dan struktur 

(Mulyadi, 2002: 183). Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal: 

a) Integritas dan nilai etika 

b) Komitmen terhadap kompetensi 

c) Partisipasi dewan komisaris atau komite audit 

d) Falsafah manajemen dan gaya operasi 

e) Struktur organisasi 

f) Pemberian wewenang dan tanggung jawab 

g) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 
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2) Penaksiran Risiko 

Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko 

yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk 

menentukan bagaimana risiko harus dikelola (Sukrisno Agoes, 2012: 101). 

Kemudian Mulyadi (2002: 188) menambahkan bahwa penaksiran risiko 

untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan 

pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan 

keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini: 

a) Perubahan dalam lingkungan operasi 

b) Personel baru 

c) Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki 

d) Teknologi baru 

e) Lini produk, produk, atau aktivitas baru 

f) Restrukturisasi korporasi 

g) Operasi luar negeri 

h) Standar akuntansi baru 

3) Aktivitas Pengendalian 

Mulyadi (2002: 189) menyatakan bahwa aktivitas pengendalian adalah 

kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa 

petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan 

prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah 

dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. 
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Sukrisno Agoes (2012: 101) menambahkan bahwa aktivitas pengendalian 

mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi 

dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan 

dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang 

berkaitan dengan hal-hal berikut ini: 

a) Review terhadap kinerja 

b) Pengolahan informasi 

c) Pengendalian fisik 

d) Pemisahan tugas 

4) Informasi dan Komunikasi 

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan 

pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan 

orang melaksanakan tanggung jawab mereka.  Sistem informasi yang 

relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem 

akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, 

mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa 

maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan 

ekuitas yang bersangkutan (Sukrisno Agoes, 2012: 101).  

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel 

yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas 

mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam 

maupun di luar organisasi. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan 

pelaporan keuangan, daftar akun, dan memo juga merupakan bagian dari 
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komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal 

(Mulyadi, 2002: 189). 

5) Pemantauan 

Menurut Guy et al. (2002: 235) pemantauan adalah proses penilaian 

kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu. Hal ini senada 

dengan pengertian pemantauan menurut Sukrisno Agoes (2012: 102) yang 

menyatakan bahwa pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja 

pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup 

penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan 

tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang 

berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan 

berbagai kombinasi dari keduanya.  

 

2.1.4 Keterbatasan Pengendalian Internal 

Sukrisno Agoes (2012: 106) mengatakan bahwa terlepas dari bagaimana 

bagusnya desain dan operasinya, pengendalian internal hanya dapat memberikan 

keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan 

pencapaian tujuan pengendalian internal entitas. Kemungkinan pencapaian 

tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian 

internal. Hal ini mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam 

pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian internal dapat rusak 

karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut seperti kekeliruan atau 

kesalahan yang sifatnya sederhana. Disamping itu pengendalian dapat tidak 
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efektif karena adanya kolusi di antara dua orang atau lebih atau manajemen 

mengesampingkan pengendalian internal. 

Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh Mulyadi (2002: 181) bahwa 

pengendalian internal yang baik sekalipun, tidak dapat dianggap sepenuhnya 

efektif, karena selalu ada kemungkinan bahwa data yang dihasilkannya tidak 

akurat akibat adanya beberapa keterbatasan yang melekat pada sistem tersebut. 

Pengendalian internal setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan sebagai 

berikut: 

1) Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali manajemen dan personel lain dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam 

melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, 

keterbatasan waktu, atau tekanan lain. 

2) Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena 

kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat 

sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur 

dapat pula mengakibatkan gangguan. 

3) Kolusi 

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut 

dengan kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya 

pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas 
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dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya 

kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang. 

4) Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, 

penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. 

5) Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak 

boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal 

tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat 

biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan 

mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi 

biaya dan manfaat suatu pengendalian internal. 

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa pengendalian internal memiliki 

keterbatasan yang menyebabkan tujuan perusahaan tidak tercapai. Dengan 

demikian berarti bahwa penerapan pengendalian internal bukan ditujukan untuk 

menghilangkan semua kecurangan dan kesalahan yang terjadi, melainkan 

menguranginya seminimal mungkin, sehingga apabila terjadi kecurangan dan 

kesalahan dapat diketahui dan diatasi dengan cepat dan baik. 

 

2.1.5 Pengendalian Internal Kredit 

Suhardjono (2003: 81) mengungkapkan bahwa bank harus menerapkan  

pengendalian internal yang dapat melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap 
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hal-hal yang dapat merugikan bank serta terjadinya praktek-praktek yang tidak 

sehat. Penerapan pengendalian internal harus dapat mendorong terciptanya operasi 

yang efektif dan efisien, sistem pelaporan keuangan yang handal dan pemenuhan 

perundangan, peraturan serta kebijakan bank. Penyusunan pengendalian internal 

harus mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pedoman Standar 

Sistem Pengendalian Internal Bank. 

Malayu S.P. Hasibuan (2002: 105) mendefinisikan pengendalian internal 

kredit sebagai berikut: 

“Pengendalian internal kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit 

yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet.” 

Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama 

bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini 

penting karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank bersangkutan. Oleh 

karena itu, penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan 

dengan sistem pengendalian internal yang baik dan benar. 

Pada umumnya pengendalian internal kredit meliputi unsur-unsur 

pengendalian internal berupa penelaahan dan penekanan pada tujuan pengendalian 

yang ingin dicapai perusahaan. Menurut Azhar Susanto dan La Midjan (1994: 

355) pengendalian internal kredit memuat prinsip-prinsip berikut: 

1) Perlu adanya pemisahan fungsi antara: 

a) Fungsi pembahasan kredit pada bagian analisa kredit. 

b) Fungsi realisasi kredit pada bagian penyelenggara kredit atau 

administrasi kredit. 



18 

c) Fungsi pengawasan kredit berada pada bagian pengawasan kredit. 

2) Perlu disusun pencatatan dan pelaporan harian yang baik dan tepat waktu 

mengenai posisi dana dengan kredit. 

3) Perlu penyusunan ikhtisar mutasi keuangan bulanan. 

4) Perlu pelaksanaan inventarisasi fisik dalam waktu yang pendek berikut 

pengawasan administratif. 

5) Perlu diciptakan peraturan-peraturan internal yang akan menjamin 

keamanan atas kelayakan, baik bersifat preventif maupun represif. 

6) Penandatanganan surat-surat berharga oleh dua orang pejabat. 

7) Perlu disusun sistem pencatatan dan pengarsipan surat-surat dan berkas 

pemberian kredit berikut rekening-rekening giro, kredit, dan lain-lain 

secara baik (filling system). 

Adapun tujuan pengendalian internal kredit menurut Malayu S.P. 

Hasibuan (2002: 105), antara lain adalah untuk: 

1) Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman. 

2) Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak. 

3) Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit 

bermasalah. 

4) Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah 

baik atau masih perlu disempurnakan. 

5) Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan 

mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali. 

6) Mengetahui posisi persentase collectability credit yang disalurkan bank. 
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7) Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank. 

 

2.1.6 Penerapan Pengendalian Internal dalam Bidang Perkreditan 

Pengawasan yang baik harus memiliki kemampuan. Dalam arti andal dan 

dapat menjamin bahwa dalam penyaluran perkreditan dapat dicegah terjadinya 

penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan 

terjadinya praktik pemberian kredit yang tidak sehat. Penerapan pengendalian 

internal di bidang perkreditan menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata 

Veithzal (2006: 571) meliputi berbagai hal sebagai berikut: 

1) Division of duties 

Artinya, adanya pemisahan antara fungsi-fungsi administratif, operasional 

fungsi penyimpanan, dan dapat juga berupa pembagian tugas dan 

wewenang berdasarkan tingkat jabatan yang ada. Pemisahan fungsi, tugas, 

dan wewenang dimaksudkan agar tercapai internal check secara otomatis 

melalui prosedur kerja yang ada. 

2) Dual control 

Adalah pengecekan kembali atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan 

oleh petugas sebelumnya untuk menetapkan hal-hal berikut: 

a) Apakah petugas pertama telah bertindak sesuai dengan batas-batas 

wewenangnya untuk menangani transaksi yang telah dilakukannya?  

b) Apakah transaksi yang telah terjadi tersebut telah dicatat, dibukukan, 

diadministrasikan dengan prosedur yang benar? 
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c) Apakah transaksi yang terjadi tersebut telah diselesaikan dengan 

prosedur yang benar? 

3) Joint/dual custody 

Merupakan suatu sistem pengamanan penyimpanan Folder Jaminan Kredit 

dengan menggunakan dua kunci pengaman dan formulir checklist. 

Pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

a) Folder Jaminan Kredit disimpan di strong room, dimana kunci untuk 

masuk ke dalam ruangan dikuasai oleh operation manager, atau head 

teller. 

b) Di ruangan strong room, Folder Jaminan Kredit dimasukkan ke dalam 

Filing Cabinet yang mempergunakan kunci kombinasi yang dikuasai 

oleh Loan Administration Supervisor. 

c) Peminjaman atau pengembalian folder mempergunakan formulir 

checklist memo penyerahan/peminjaman dokumen. 

d) Setiap kali folder dipinjam dan dikembalikan harus mempergunakan 

satu formulir checklist diisi sesuai kebutuhan dan di-counter sign oleh 

dua pihak yaitu peminjam dan pengelola dalam hal ini Loan 

Administration dan dibubuhi tanggal peminjaman dan pengembalian. 

4) Number controls 

Pengawasan internal dapat dilaksanakan melalui sistem penomoran 

dokumen-dokumen pada kegiatan perkreditan dengan tujuan untuk 

memudahkan pengecekan dan menghilangkan peluang tindakan 

manipulasi. 
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5) Limitation outside activities of bank personnel 

Aktivitas karyawan di luar pekerjaannya sangat mempengaruhi kinerja dan 

produktivitasnya dalam melaksanakan tugas. Internal auditor maupun para 

pejabat di cabang/kantor pusat dalam memantau kegiatan karyawan di luar 

pekerjaannya adalah bertujuan untuk memastikan hal-hal berikut: 

a) Pejabat/karyawan tidak melakukan kegiatan yang bersifat mencari 

keuntungan pribadi, misalnya melakukan pekerjaan part time pada 

kantor/instansi lain yang menimbulkan pertentangan kepentingan 

dengan tugas dan tanggung jawab selaku pejabat/pegawai bank. 

b) Pejabat/karyawan tidak melakukan kegiatan yang tidak berhubungan 

dengan tugas kedinasan, tetapi mempergunakan fasilitas milik bank, 

seperti mempergunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. 

c) Pejabat/karyawan tidak terlibat pergaulan dengan kelompok-

kelompok yang sering meresahkan masyarakat, seperti kelompok 

penjudi, premanisme, dan peminum minuman keras. 

d) Pejabat/karyawan tidak melakukan kegiatan yang cenderung dan 

mengakibatkan dilanggarnya prinsip-prinsip kerahasiaan bank, dan 

kerahasiaan perusahaan. 

6) Rotation of duty assignment 

Mutasi pejabat bank mempunyai manfaat yang besar, baik bagi pejabat 

yang bersangkutan maupun bagi bank. Manfaat tersebut antara lain: 

a) Menghilangkan kejenuhan/kebosanan sebagai akibat bekerja secara 

rutin untuk jangka waktu yang relatif lama. 
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b) Memperluas pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pada 

kegiatan yang lain sehingga apabila yang bersangkutan mendapatkan 

promosi untuk jabatan yang lebih tinggi, ia telah mempunyai kualitas 

(kecakapan, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan). 

c) Menghindarkan seorang pejabat bank menguasai suatu pekerjaan 

secara terus menerus yang memungkinkannya menyembunyikan suatu 

manipulasi karena dengan adanya mutasi, berarti ada petugas 

pengganti apabila terjadi kejanggalan-kejanggalan akan segera dapat 

dideteksi. 

d) Menduduki suatu jabatan terlalu lama membuat seseorang dapat 

membentuk suatu persekongkolan baik disengaja ataupun tidak. 

e) Melalui mutasi tercipta adanya hubungan baik dengan para nasabah 

maupun pihak eksternal lainnya yang mengakibatkan timbulnya self 

dialing dan mengorbankan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat, 

dapat diakhiri. 

7) Independence balancing 

Setiap petugas terutama petugas Accounting Information Processing di 

cabang harus memastikan bahwa sistem, prosedur, dan proses akuntansi 

telah berjalan sesuai norma-norma akuntansi, aktif memantau 

keseimbangan angka-angka laporan keuangan, serta lampiran-

lampirannya. 
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2.2 Kredit 

2.2.1 Pengertian Kredit 

Teguh Pudjo Muljono (2001: 9) menyatakan bahwa kredit memiliki 

dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata “kredit” yang berasal dari 

bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin 

“creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dasar seseorang untuk 

memperoleh kredit adalah kepercayaan, dalam praktik sehari-hari pengertian ini 

selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain: kredit adalah kemampuan 

untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan 

suatu janji pembayaran yang akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka 

waktu yang disepakati. 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2002: 87) pengertian kredit adalah:  

“Semua jenis pinjaman uang atau barang yang wajib dibayar kembali 

bersama bunganya oleh peminjam. Pembayarannya bisa dicicil atau 

sekaligus. Hal tersebut tergantung pada perjanjian yang telah disepakati 

oleh kreditur dan debitur.” 

Adapun pengertian kredit menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 

tentang perbankan, yaitu: 

“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 pemberian 

bunga.” 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit 

merupakan suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut 

terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya 

dipisahkan oleh unsur waktu. 
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2.2.2 Unsur-unsur Kredit 

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan sehingga pemberian kredit adalah 

pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar 

diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan 

syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Unsur-unsur kredit menurut Veithzal 

Rivai dan Andria Permata Veithzal (2006: 5) adalah sebagai berikut: 

1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit 

(nasabah). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan 

hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. 

2) Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang 

didasarkan atas credit rating penerima kredit. 

3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya 

yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. 

4) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada 

penerima kredit. 

5) Adanya unsur waktu. Kredit dapat ada karena unsur waktu, baik dilihat 

dari pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit. 

6) Adanya unsur risiko. Risiko di pihak penerima kredit adalah risiko gagal 

bayar. Sedangkan risiko di pihak pemberi kredit adalah adalah kecurangan 

dari pihak kreditur. 

7) Adanya unsur bunga sebagai kompensasi kepada pemberi kredit. 
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Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas 

kredit yang dikemukakan oleh Kasmir (2011: 103), yaitu: 

1) Kepercayaan 

Merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang 

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

kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.  

2) Kesepakatan 

Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit ini 

dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak 

menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.  

3) Jangka waktu 

Merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah 

disepakati kedua belah pihak. Jangka waktu ini bisa berbentuk jangka 

pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau 

jangka panjang (di atas 3 tahun).  

4) Risiko 

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan 

memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu 

kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar 

risikonya, demikian pula sebaliknya.  

5) Balas jasa 

Bagi bank, balas jasa atau yang lebih dikenal dengan bunga merupakan 

keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit.  
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2.2.3 Tujuan Kredit 

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak 

dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Dalam praktiknya, 

tujuan pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2011: 105), yaitu: 

1) Mencari keuntungan 

Maksudnya adalah hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga 

yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit 

yang dibebankan kepada nasabah.  

2) Membantu usaha nasabah 

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal 

kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat 

mengembangkan dan memperluaskan usahanya. 

3) Membantu pemerintah 

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak 

perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti 

adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai 

sektor, terutama sektor riil. 

Thomas Suyatno (1997: 15) menambahkan bahwa dengan mengacu pada 

Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara, tujuan kredit tidak semata-mata 

untuk mencari keuntungan melainkan disesuaikan dengan tujuan negara, yaitu 

mencapai masyarakat adil dan makmur. Secara terinci dapat dikatakan tujuan 
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kredit yang diberikan suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan 

mengembangkan tugas sebagai agent of development adalah untuk: 

1) Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan 

pembangunan. 

2) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya 

guna menjamin terpenuhinya kebutuhan organisasi. 

3) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat 

memperluas usahanya. 

 

2.2.4 Fungsi Kredit 

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Arianti (2004: 5) fungsi kredit, yaitu: 

“Pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (to server the 

society) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, 

mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa bahkan konsumsi yang 

semuanya pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.” 

Kemudian Kasmir (2011: 107) menyatakan bahwa fungsi kredit adalah: 

1) Untuk meningkatkan daya guna uang. 

Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk 

menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga 

dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana. 

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

Dalam hal ini, uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang 

dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh 

tambahan uang dari daerah lainnya. 
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3) Untuk meningkatkan daya guna barang. 

Kredit yang diberikan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah 

barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. 

4) Meningkatkan peredaran barang. 

Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit 

perdagangan atau kredit ekspor impor. 

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi. 

Karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah 

barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu 

mengeskpor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat 

meningkatkan devisa negara. 

6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. 

Dengan memperoleh kredit, nasabah bergairah untuk dapat memperbesar 

atau memperluas usahanya. 

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. 

Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik 

tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat pula mengurangi 

pengangguran. 

8) Untuk meningkatkan hubungan internasional. 

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling 

membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Hal ini akan 

meningkatkan kerja sama, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia. 
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2.2.5 Jenis-jenis Kredit 

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan 

dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi 

beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. 

Menurut Kasmir (2011: 109) secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari 

berbagai segi antara lain: 

1) Dilihat dari segi kegunaan 

a) Kredit investasi 

Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk 

keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau 

untuk keperluan rehabilitasi. 

b) Kredit modal kerja 

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan 

produksi dalam operasionalnya. 

2) Dilihat dari segi tujuan kredit 

a) Kredit produktif 

Merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau 

produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan 

barang atau jasa. 

b) Kredit konsumtif 

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. 

Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang 
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dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh 

seseorang atau badan usaha. 

c) Kredit perdagangan 

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan 

untuk membiayai aktivitas perdagangannya.  

3) Dilihat dari segi jangka waktu 

a) Kredit jangka pendek 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun 

dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 

b) Kredit jangka menengah 

Merupakan kredit yang jangka waktunya berkisar antara 1 sampai 

dengan 3 tahun dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi. 

c) Kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit 

jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. 

Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang. 

4) Dilihat dari segi jaminan 

a) Kredit dengan jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan 

tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau 

jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi 

minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus 

melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur. 
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b) Kredit tanpa jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang 

tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, 

karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama 

berhubungan dengan bank atau pihak lain. 

5) Dilihat dari segi sektor usaha 

a) Kredit pertanian 

b) Kredit peternakan 

c) Kredit industri 

d) Kredit pertambangan 

e) Kredit pendidikan 

f) Kredit profesi 

g) Kredit perumahan 

Adapun jenis kredit yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari 

menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004: 10), sebagai berikut: 

1) Kredit menurut tujuan penggunaannya 

a) Kredit konsumtif 

Merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian 

barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung 

terhadap kebutuhan manusia. 

b) Kredit produktif 

Merupakan kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif 

dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan utility 
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(faedah/kegunaan), baik faedah karena bentuk (utility of form), faedah 

karena tempat (utility of place), faedah karena waktu (utility of time) 

maupun faedah karena pemilikan (owner/possession utility). Kredit 

produktif terdiri dari: 

i. Kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai 

pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama. 

ii. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai 

keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau 

beberapa kali proses produksi atau siklus usaha. 

iii. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan 

konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif 

melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang 

sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan 

kebutuhan minimalnya. 

2) Kredit ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya 

a) Kredit dalam bentuk uang (money credit) 

Kredit perbankan konvensional pada umumnya diberikan dalam 

bentuk uang dan pengembaliannya pun dalam bentuk uang juga. 

b) Kredit dalam bentuk bukan uang (non-money credit) 

Kredit demikian berupa benda-benda atau jasa yang biasanya 

diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang, dan sebagainya. 

Sedangkan pengembaliannya biasanya dalam bentuk uang. 

3) Kredit ditinjau dari cara penguangannya (tunai atau tidak tunai) 
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a) Kredit tunai (cash credit) 

Merupakan kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau dengan 

jalan pemindah-bukuan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk 

olehnya pada saat perjanjian ditanda tangani. 

b) Kredit bukan tunai (non-cash credit) 

Merupakan kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian 

ditandatangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu 

sesuai dengan yang dipersyaratkan. 

4) Kredit menurut jangka waktunya 

a) Kredit jangka pendek 

Merupakan kredit yang berjangka waktu maksimal 1 tahun. Biasanya 

kredit ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja. 

b) Kredit jangka menengah 

Merupakan kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai dengan 3 

tahun. Biasanya berupa kredit modal kerja atau kredit investasi. 

c) Kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit ini 

biasanya cocok untuk kredit investasi. 

5) Kredit menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali 

a) Kredit sekaligus (alfopend credit) 

Merupakan kredit yang cara penarikan atau penyediaan dananya 

dilakukan sekaligus, baik secara tunai maupun melalui pemindah-

bukuan ke dalam rekening debitur. 
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b) Kredit rekening koran 

Merupakan kredit yang penyediaan dananya dilakukan dengan jalan 

pemindah-bukuan, ke dalam rekening koran/giro atas nama debitur, 

sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat-

surat pemindah-bukuan lainnya. 

c) Kredit bertahap 

Merupakan kredit yang cara penarikan atau penyediaannya 

dilaksanakan secara bertahap, misalnya dalam 2,3,4 kali tahapan. 

Biasanya untuk investasi yang memerlukan masa pembangunan dan 

implementasi yang memakan waktu lama. 

d) Kredit berulang (revolving credit) 

Merupakan kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan 

untuk transaksi berikutnya dalam batas jangka waktu tertentu. 

e) Kredit per-transaksi (selfliquiditing credit) 

Merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi 

dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan kredit. 

6) Kredit menurut sektor ekonominya 

a) Kredit sektor pertanian 

b) Kredit sektor pertambangan 

c) Kredit sektor industri 

d) Kredit sektor lisrik, gas, dan air 

e) Kredit sektor konstruksi 

f) Kredit sektor perdagangan 
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g) Kredit sektor pengangkutan,pergudangan dan komunikasi 

h) Kredit sektor jasa-jasa dunia usaha 

i) Kredit sektor jasa-jasa sosial masyarakat 

j) Kredit sektor lain-lain 

 

2.2.6 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit 

Kasmir (2011: 117) menyatakan bahwa sebelum suatu fasilitas kredit 

diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar 

akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum 

kredit tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus 

dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk 

diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. 

Penilaian dengan analisis 5C menurut Kasmir (2011: 117)  adalah: 

1) Character 

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang 

yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk 

membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar 

belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun 

yang bersifat pribadi. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran 

tentang “kemauan” nasabah untuk membayar. 

2) Capacity  

Adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar 

kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola 
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bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan 

dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan 

terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. 

3) Capital  

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat 

dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan. 

Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal 

yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk 

membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa 

modal pinjaman. 

4) Condition  

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan 

politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. 

Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya 

benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit 

tersebut bermasalah relatif kecil. 

5) Collateral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik 

maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang 

diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, 

sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan 

dapat dipergunakan secepat mungkin. 
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Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P 

kredit dengan unsur penilaian yang dikemukakan oleh Kasmir (2011: 119), yaitu: 

1) Personality 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya 

sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga 

mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam 

menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya. 

2) Party 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau 

golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta 

karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan 

mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 

3) Perpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk 

jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat 

bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal 

kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain. 

4) Prospect 

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang 

menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau 

sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang 

dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan 

tetapi juga nasabah. 
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5) Payment 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang 

telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. 

Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. 

Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan ditutupi oleh usaha 

lainnya. 

6) Profitability 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 

Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau 

akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan 

diperolehnya. 

7) Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan 

mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-

benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur berupa jaminan 

barang atau orang atau jaminan asuransi. 

Kemudian Malayu S.P. Hasibuan (2002: 108) menambahkan analisis 3R 

selain dari analisis 5C dan 7P. Analisis 3R meliputi sebagai berikut: 

1) Returns  

Yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur 

setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk 

membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha 

calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. 
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2) Repayment  

Yaitu memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu 

pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan. 

3) Risk bearing ability 

Yaitu memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur 

untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debitur risikonya besar 

atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh 

besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen 

perusahaan bersangkutan. 

 

2.2.7 Prosedur Pemberian Kredit 

Prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2011: 124) sebagai berikut: 

1) Pengajuan berkas-berkas 

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang 

dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-

berkas lainnya yang dibutuhkan. 

2) Penyelidikan berkas pinjaman 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah 

lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki 

keabsahan berkas. 

3) Wawancara awal 

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung 

berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan 
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bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan 

yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan 

kebutuhan nasabah yang sebenarnya. 

4) On the spot 

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai 

objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot 

dicocokkan dengan hasil wawancara awal. 

5) Wawancara II 

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-

kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. 

6) Keputusan kredit 

Menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka, 

dipersiapkan administrasinya. Keputusan kredit biasanya merupakan 

keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya 

dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing. 

7) Penandatangan akad kredit/perjanjian lainnya 

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka 

sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani 

akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau 

pernyataan yang dianggap perlu. 

8) Realisasi kredit 
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Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-

surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di 

bank yang bersangkutan. 

9) Penyaluran/penarikan dana 

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi 

dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan 

kredit. 

Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004: 91) menambahkan bahwa 

tahap-tahap prosedur pemberian kredit bank adalah sebagai berikut: 

1) Tahap persiapan kredit 

Kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui 

informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur 

yang baru pertama kali mengajukan kredit kepada bank yang 

bersangkutan, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain. 

2) Tahap analisis atau penilaian kredit 

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha 

atau proyek pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek, 

pada umumnya terdiri dari: 

a) Aspek manajemen dan organisasi 

Pada dasarnya calon debitur hendaknya merupakan seorang yang 

berjiwa wiraswasta dan mempunyai keahlian cukup tentang bidang 

usahanya. Struktur organisasi usahanya pun hendaknya cukup jelas 

dan efisien, terutama jika usahanya sudah mulai membesar. 
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b) Aspek pemasaran 

Barang atau jasa yang dihasilkannya atau diperdagangkannya harus 

mempunyai prospek pemasaran yang baik, baik dilihat dari segi 

konsumen menurut jumlahnya maupun penyebaran daerahnya. 

c) Aspek teknis 

Peralatan atau teknologi yang digunakan baik kapasitas maupun 

jenisnya serta proses produksinya, hendaknya efektif dan efisien 

dalam arti masih memberikan keuntungan yang cukup bagi 

perusahaannya. 

d) Aspek keuangan 

Dari perhitungan keuangan perusahaan tercermin adanya kemampuan 

dari perusahaan calon debitur untuk memenuhi kewajiban-

kewajibannya, baik untuk pengembalian pokok pinjaman maupun 

bunganya dalam waktu yang wajar bahkan perusahaan pun harus 

mampu mendapat laba yang wajar agar dapat berkembang terus. 

e) Aspek yuridis/hukum 

Usaha yang akan diberi bantuan kredit harus memenuhi ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku termasuk hukum debitur, lengkapnya 

surat-surat izin dan surat-surat bukti jaminan/agunan yang diperlukan, 

serta cara-cara pengikatan jaminan/agunan. 

f) Aspek sosial ekonomi 

Usaha yang akan dibiayai oleh kredit bank tersebut hendaknya dapat 

menyerap tenaga kerja yang selama ini menganggur dan sedapat 
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mungkin tidak merusak atau mengganggu keadaan lingkungan hidup 

ditinjau dari analisis mengendai dampak atas lingkungan hidup. 

3) Tahap keputusan kredit 

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus 

kredit, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank 

tersebut maupun berupa satu komite dengan anggota lebih dari satu orang 

pejabat sesuai dengan yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank 

(KPB) masing-masing dapat memutuskan apakah permohonan kredit 

tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak. 

4) Tahap pelaksanaan dan administrasi kredit 

Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit 

serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari 

calon peminjam terutama surat-surat asli bukti jaminan, photo copy izin 

usaha dan tempat usaha, photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

dan bukti pembayaran pajak tahun terakhir (untuk kredit yang melebihi Rp 

10 juta) dan sebagainya. Maka kedua belah pihak menandatangani 

perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pemberian kredit. 

Pada banyak bank, perjanjian kredit tersebut juga dilampiri oleh promes 

(surat janji membayar) atau aksep yang harus ditanda tangani oleh debitur. 

5) Tahap supervisi kredit dan pembinaan debitur 

Supervisi/pengawasan/kredit dan pembinaan debitur pada dasarnya adalah 

upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan 

terus memantau/memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan (secara 
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langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran/nasihat dan 

konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan dengan baik sesuai dengan 

rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur 

pemberian kredit bermanfaat untuk mendeteksi kegiatan pengendalian dan 

pengawasan terhadap proses pemberian kredit, juga membantu meminimalisir 

permasalahan kredit sehingga dapat membantu manajemen untuk menyingkap 

penyimpangan-penyimpangan pada area tertentu di bagian kredit, sehingga dapat 

mendorong pemberian kredit yang efektif. 

 

2.2.8 Kebijakan Perkreditan 

Suhardjono (2003: 99) mengungkapkan bahwa kebijakan umum 

perbankan dalam bidang perkreditan merupakan payung bagi kebijakan 

perkreditan di bawahnya. Hal tersebut meliputi sebagai berikut: 

1) Kewajiban membuat pedoman perkreditan 

SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 

1995 dalam Suhardjono (2003: 100) menetapkan bahwa setiap bank wajib 

membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat 

dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari yang 

sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut: 

a) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. 

b) Organisasi dan manajemen perkreditan. 

c) Kebijakan persetujuan pemberian kredit. 
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d) Dokumentasi dan administrasi kredit. 

e) Pengawasan kredit. 

f) Penyelesaian kredit bermasalah. 

Suhardjono (2003: 100) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pemberian 

kredit dan pengelolaan perkreditannya bank wajib mematuhi 

kebijaksanaan perkreditan yang telah dibuatnya tersebut secara konsisten 

dan konsekuen, mengingat risiko dalam pemberian kredit dapat 

mengganggu tingkat kesehatan dan kelangsungan hidup usaha bank. 

2) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan 

Suhardjono (2003: 101) berpendapat bahwa dalam membuat pedoman 

kebijakan perkreditan, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

pemberian kredit yang harus tercermin dalam setiap tahapan proses 

pemberian kredit. Tata cara pemberian kredit sekurang-kurangnya 

mengatur hal-hal berikut: 

a) Prinsip-prinsip dalam pemberian kredit 

Di dalam pemberian kredit harus diatur bahwa pejabat yang 

menangani kredit lancar (performing loan) harus dipisahkan dengan 

pejabat yang menangani kredit bermasalah (non performing loan). Hal 

ini dimaksudkan agar terjadi pengawasan antara pejabat yang 

memberikan putusan kredit dengan pejabat yang menyelesaikan kredit 

setelah bermasalah. Hal ini juga sebagai alat pengawasan apakah 

kredit diberikan secara benar atau tidak. Kemudian juga bahwa 

pejabat yang terlibat dalam proses persetujuan pemberian kredit 
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sekurang-kurangnya dua orang, yaitu pejabat pemrakarsa kredit dan 

pejabat pemutus kredit. 

b) Prosedur pemberian kredit yang sehat 

Dalam prosedur pemberian kredit perlu diatur dan ditetapkan 

mengenai: 1) pasar sasaran (target market) yang akan dijadikan 

sasaran dalam pemberian/ekspansi kredit agar pemasaran kredit 

terarah/terfokus sesuai rencana, 2) kriteria-kriteria risiko yang dapat 

diterima oleh bank agar pemberian kredit terkendali, 3) ketentuan 

tentang tata cara permohonan kredit, pedoman analisa dan evaluasi 

kredit, tata cara negosiasi kredit dengan calon nasabah, tata cara 

pemberian rekomendasi pemberian kredit, ketentuan tentang 

dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam pemberian kredit serta 

ketentuan tentang tata cara memberikan putusan kredit, dan 4) tata 

cara pembuatan perjanjian kredit, tata cara pembuatan dokumentasi 

dan administrasi kredit, prosedur pencairan kredit serta bagaimana 

pembinaan dan pengawasan kredit harus dilakukan selama kredit 

berjalan agar setiap perubahan/peristiwa-peristiwa yang menimpa 

debitur dapat dengan segera terdeteksi oleh bank (penerapan konsep 

sistem pengendalian dini/early warning system). 

c) Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus 

Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kredit lancar 

(performing loan) yang mempunyai kelemahan, yang apabila tidak 



47 

diperbaiki dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur 

dalam memenuhi kewajiban ke bank tepat pada waktunya. 

d) Prosedur restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah 

Proses tersebut sekurang-kurangnya mencakup prakarsa untuk 

melakukan restrukturisasi atau penyelesaian kredit bermasalah, 

pembahasan dengan debitur dalam mencari jalan keluar atas kredit 

bermasalah tersebut, pedoman tentang analisa dan evaluasi 

penyelesaian kredit bermasalah, pedoman pemberian putusan 

restrukturisasi atau penyelesaian kredit serta pejabat yang berwenang 

memberikan putusan, pedoman pengelolaan dokumen restrukturisasi 

atau penyelesaian kredit serta bagaimana pengawasan/monitoring 

kredit bermasalah yang telah dilakukan restrukturisasi tersebut 

dilakukan. 

e) Prosedur penghapusbukuan kredit macet 

Kredit-kredit macet yang dihapusbukan oleh bank tetap dilakukan 

penagihan dan ditatausahakan sebagaimana kredit-kredit yang belum 

dihapus (off balance sheet) sampai kredit lunas. 

f) Prosedur penghentian penagihan 

Apabila upaya penagihan sudah tidak dapat diharapkan kembali, maka 

bank harus mempunyai kebijakan untuk menghentikan penagihan 

kredit. 
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g) Tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang dikuasai bank 

Dalam penyelesaian kredit bermasalah sering dilakukan dengan cara 

penjualan agunan/jaminan secara lelang. 

h) Ketentuan bidang usaha yang dilarang atau perlu dihindari 

Bank harus mempunyai pedoman tentang bidang-bidang usaha yang 

dilarang untuk dibiayai atau perlu dihindari, baik yang didasarkan 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun 

berdasarkan pengalaman bank dalam menyalurkan suatu kredit. 

i) Tata cara penilaian kualitas kredit 

Bank harus membuat prosedur penilaian kualitas atas kolektibilitas 

kredit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

31/147/KEP/DIR, 12 November 1998 tentang penilaian kualitas 

kredit. Kolektibilitas kredit digolongkan sebagai lancar (L/Pass), 

dalam perhatian khusus (DPK/Special Mention), kurang lancar 

(KL/Sub Standard), diragukan (D/Doubtfull), dan macet (M/Loss). 

j) Profesionalisme dan integritas pejabat kredit 

Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004: 44) mengatakan bahwa 

dalam Kebijakan Perkreditan Bank, bank harus mencantumkan 

pejabat-pejabat yang terlibat dalam proses perkreditan dan harus 

memenuhi syarat-syarat antara lain: memiliki managerial dan 

technical skill perbankan, mentaati moral dan etika perkreditan, 

profesional, jujur, dan memahami ketentuan-ketentuan perkreditan, 

memiliki integritas dan tanggung jawab sosial yang tinggi, dan selalu 
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berupaya meningkatkan mutu pengetahuan perbankan dan 

pengetahuan terkait lainnya. 

3) Organisasi dan manajemen perkreditan 

Dalam Kebijakan Perkreditan Bank, setiap bank wajib mencantumkan 

perangkat organisasi dan manajemen perkreditan, wewenang dan tanggung 

jawab dari setiap orang atau unit kerja yang terlibat dalam proses kegiatan 

perkreditan (Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2004: 51). 

4) Kebijakan persetujuan pemberian kredit 

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004: 51) salah satu aspek 

yang harus tercantum pada Kebijakan Perkreditan Bank adalah Kebijakan 

Persetujuan Pemberian Kredit dengan komponen-komponen sebagai 

berikut: 

a) Konsep hubungan total perkreditan 

Kebijakan persetujuan kredit harus didasarkan pada penilaian 

menyeluruh atas fasilitas kredit dimana di dalamnya termasuk kredit 

umum, pembelian SBPU, pengambil alihan tagihan, pembelian surat-

surat berharga dan pemberian jaminan bank. 

b) Penetapan batas wewenang perkreditan 

Penetapan batas wewenang persetujuan kredit harus berupa keputusan 

direksi bank yang tertuang secara tertulis. Keputusan tersebut memuat 

wewenang dan tanggung jawab, jumlah kredit dari pejabat yang 

ditunjuk. 
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c) Tanggung jawab pejabat pemutus kredit 

Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus 

mampu memastikan bahwa 1) setiap kredit yang diberikan telah sesuai 

dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan 

lainnya, 2) pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis 

kredit yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama (menggunakan 5 C’s 

principles) serta independen, dan 3) adanya keyakinan bahwa kredit 

akan mampu dilunasi oleh debitur. 

d) Proses persetujuan kredit 

Proses persetujuan kredit harus berlangsung melalui beberapa tahap 

sesuai pedoman tertulis pemberian kredit yang sehat. 

e) Persetujuan pencairan kredit 

Dalam setiap pencairan kredit (disbursement) harus terjamin asas 

aman, terarah, produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang 

ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon 

kredit. 

5) Dokumentasi dan administrasi kredit 

Dokumentasi dan administrasi kredit merupakan suatu aspek penting 

dalam proses kegiatan perkreditan yang dapat memberikan tanda-tanda 

melalui sistem informasi untuk mengetahui kualitas/kolektibilitas para 

debitur-debiturnya (Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2004: 52). 

Kemudian Suhardjono (2003: 111) mengemukakan bahwa dokumen kredit 
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yang dipersyaratkan oleh bank sekurang-kurangnya harus ada dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan: 

a) Identitas atau legalitas nasabah dan usahanya. 

b) Permohonan, analisa dan evaluasi kredit, negosiasi, rekomendasi, 

persetujuan kredit. 

c) Perjanjian dan pencairan kredit. 

d) Pemilikan barang jaminan dan pengikatannya. 

e) Pembinaan, pengawasan dan penyelamatan atau penyelesaian kredit. 

6) Monitoring dan pengawasan kredit 

Monitoring dan pengawasan kredit diperlukan sebagai upaya peringatan 

dini (early warning) yang mampu mengantisipasi tanda-tanda 

penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati antara debitur 

dengan bank yang mengakibatkan menurunnya kualitas kredit serta untuk 

menentukan tingkat kualitas/kolektibilitas kredit yang bersangkutan 

(Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2004: 52). 

7) Pengelolaan dan penyelesaian kredit bermasalah 

Suhardjono (2003: 115) mengungkapkan bahwa pengelolaan kredit 

bermasalah dapat dilakukan dengan cara penetapan strategi pengelolaan 

kredit bermasalah dan rencana tindak lanjut atas kredit-kredit yang 

menjadi bermasalah tersebut. Adapun alternatif pilihan yang dapat 

dilakukan dalam upaya menyelesaikan kredit bermasalah antara lain 

pengawasan, restrukturisasi, dan penyelesaian kredit. 
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Dengan demikian, untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet, maka 

bank perlu melaksanakan kebijakan kredit seperti yang dijabarkan di atas. Untuk 

masa sekarang, kredit tidak bisa sembarang diberikan kepada debiturnya, hanya 

usaha yang jelas prospeknya saja yang dapat diberikan kredit. 

 

2.2.9 Profil dan Karakteristik Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Berkenaan dengan kegiatan usaha bank dalam menyalurkan 

kredit/pembiayaan kepada UMKM, maka Bank Indonesia melalui Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) Nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau 

pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan 

usaha mikro, kecil, dan menengah, menjelaskan mengenai usaha mikro, kecil dan 

menengah sebagai berikut: 

1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria usaha mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang 

usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu: memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 

300.000.000,00. 

2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 
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menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 

tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu: memiliki kekayaan 

bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00. 

3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu: 

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan 

paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00. 

Di dalam laporan perekonomian Indonesia 2003, Bank Indonesia 

mengelompokkan kredit UMKM ke dalam pagu di bawah Rp 5 Milyar, dengan 

rincian sebagai berikut: 

1) Kredit mikro (Rp 0 – Rp 50 juta) yang terdiri atas kredit modal kerja, 

kredit investasi, dan kredit konsumsi. 
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2) Kredit kecil (Rp 50 juta – Rp 500 juta) yang terdiri atas kredit modal kerja, 

kredit investasi, dan kredit konsumsi. 

3) Kredit menengah (Rp 500 juta – Rp 5 milyar) yang terdiri atas kredit 

modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. 

Di dalam kaitan usaha mikro, kecil, dan menengah selalu digabung dengan 

analisis, sehingga gabungannya disebut sebagai UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah) yang dipergunakan juga secara baku di negara lain. 

 

2.2.10 Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai sejauh mana 

tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai 

dengan pengertian efektivitas menurut Komarudin (1994: 269) yang memberikan 

definisi efektivitas sebagai keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan 

(kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pemberian kredit usaha mikro kecil dan menengah dapat dikatakan efektif 

apabila pihak bank telah memenuhi penilaian pemberian kredit secara umum. 

Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk 

mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan 

analisis 5C dimana analisis 5C meliputi character, capacity, capital, condition, 

dan collateral (Kasmir, 2011: 117). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai 

efektivitas pemberian kredit perlu diketahui tujuan pemberian kredit yang 

diharapkan. Untuk itu bagian perkreditan perlu melakukan penilaian terhadap 
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debitur sebelum kredit diberikan. Dalam hal ini digunakan prinsip-prinsip 

perkreditan  yang lebih dikenal dengan prinsip 5C. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pengendalian internal diperlukan untuk menjamin agar setiap aktivitas 

dapat memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Alasannya adalah karena setiap 

kegiatan operasi akan selalu terganggu dengan adanya berbagai risiko, antara lain 

risiko bawaan yang melekat pada setiap aset, transaksi, atau mekanisme kerja 

yang digunakan. Salah satu cara meminimalkan dampak dari terjadinya risiko 

adalah dengan menerapkan pengendalian yang dirancang sesuai dengan jenis dan 

tingkat risiko yang ada. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengendalian 

yang efektif untuk masing-masing aktivitas akan meminimalkan pengaruh dari 

risiko sehingga aktivitas operasi akan lebih terjamin untuk mencapai tujuan 

operasi yang bersangkutan sekaligus tujuan organisasi secara keseluruhan (Hari 

Setianto dkk, 2008: 20). 

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan 

keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu: keandalan 

pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan yang berlaku (Sukrisno Agoes, 2012: 100). 

Suhardjono (2003: 81) mengungkapkan bahwa bank harus menerapkan  

pengendalian internal yang dapat melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap 

hal-hal yang dapat merugikan bank serta terjadinya praktek-praktek yang tidak 
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sehat. Penerapan pengendalian internal harus dapat mendorong terciptanya operasi 

yang efektif dan efisien dalam pemberian kredit usaha mikro kecil dan menengah. 

Kemudian Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal (2006: 4) 

menjelaskan bahwa kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu 

pihak (kreditor/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain 

(nasabah/debitur) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi 

kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. 

Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004: 83) menyatakan bahwa untuk 

memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan 

penilaian yang seksama terhadap watak, modal, agunan, dan prospek usaha 

debitur, sebab kredit bagi perbankan merupakan harta perusahaan sebagaimana 

harta lainnya yang harus dilindungi oleh pihak manajemen perusahaan. Oleh 

karena itu, untuk mengendalikan kegiatan pemberian kredit diperlukan suatu alat 

bantu manajerial yaitu dengan adanya pengendalian internal perkreditan. 

Malayu S.P. Hasibuan (2002: 105) menyatakan bahwa pengendalian 

internal kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap 

lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat 

ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui 

kedua belah pihak. Hal ini penting karena jika kredit macet berarti kerugian bagi 

bank bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus didasarkan pada 

prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian internal yang baik dan 

benar. 
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Tujuan pengendalian internal kredit menurut Malayu S.P. Hasibuan (2002: 

105) adalah untuk menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman, mengevaluasi 

apakah prosedur penyaluran kredit telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang 

ada atau masih perlu disempurnakan, serta melakukan tindakan pencegahan dan 

penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah. Suhardjono (2003: 243) 

menambahkan bahwa pengendalian internal perkreditan bertujuan untuk mencapai 

portofolio kredit yang sehat serta menghindarkan kemungkinan timbulnya 

penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan 

terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh (2011: 81) pada 

Koperasi Pegawai Bank Rakyat Indonesia (KOPEBRI) menyimpulkan bahwa 

peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas pemberian kredit 

tidak dapat diabaikan. Hal ini didukung oleh jawaban hasil kuesioner yang 

berhubungan dengan peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas 

pemberian kredit sebesar 93,65%. Selanjutnya Riska S. Papalangi (2013: 1220) 

menambahkan bahwa pengendalian internal yang diterapkan oleh suatu bank 

sesuai dengan teori-teori yang ada dapat mendorong tercapainya pemberian kredit 

yang efektif. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

pengendalian internal maka pemberian kredit diharapkan dapat mencapai 

tujuannya seperti adanya kesinambungan operasional perusahaan dalam 

menghadapi perubahan dan tantangan yang terjadi. Oleh karena itu, pengendalian 
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internal kredit dalam proses pemberian kredit harus dilakukan oleh suatu bank 

guna mencapai efektivitas pemberian kredit usaha mikro kecil dan menengah. 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis menyajikan hipotesis 

penelitian, yaitu: Pengendalian internal berperan dalam menunjang efektivitas 

pemberian kredit usaha mikro kecil dan menengah. 

Pengendalian 

Internal 

(X) 

 

Efektivitas Pemberian Kredit 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(Y) 


