
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Dengan adanya pelimpahan tugas, wewenang dan tanggung jawab disuatu 

perusahaan, maka diperlukan suatu pengendalian internal yang efektif dan 

memadai. Oleh karena itu, pengendalian di dalam suatu organisasi harus dimiliki 

oleh suatu perusahaan. 

Ada beberapa pengertian dari beberapa ahli mengenai pengendalian 

internal. Penulis mengadakan pengertian pengendalian internal anatara lain: 

Pengendalian internal menurut Bodnar yang dialihbahaskan oleh Deddy 

(2003,233) adalah: 

“Sebuah proses yang dipengaruhi oleh jajarab direktur entitas, 

manajemen dan karyawan lainnya yang dirancang untuk 

memberikan jaminan masuk akal mengenai pencapaian tujuan 

dalam kategori berikut ini: 

a. Pelaporan keuangan yang bias diandalkan 

b. Efektivitas dan efisiensi dari operasi 

c. Pemenuhan hukum dan peraturan yang berlaku.” 

Pengendalian internal menurut Ikatan Akunansi Indonesia (2002): 

“Struktur pengendalian internal satuan usaha terdiri dari kebijakan 

prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan memadai 

bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan tercapai.” 

Dengan demikian pengendalian internal merupakan suatu proses dan 

merupkan alat bantu manajemen untuk mencapai tujuan. Pengendalian internal 

yang baik berarti: (1) kegiatan organisasi efektif dan efisien, (2) laporan keuangan 



atau informasi dari organisasi dapat dipercaya, (3) manajemen dalam organisasi 

patuh terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Suatu organisasi juga harus dikendalikan, yaitu harus ada perangkat-

perangkat untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi dapat tercapai. 

Akan tetapi, mengendalikan suatu organisasi adalah jauh lebih rumit 

dibandingkan dengan mengemudikan sebuah mobil. Bagian ini akan dimulai 

dengan menjelaskan proses pengendalian dalam sistem yang lebih sederhana. 

  

2.1.1 Unsur-unsur Pengendalian Internal 

Pengendalian internal mencakup lima unsur yang dirancang dan digunakan 

oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan 

pengendalian internal dapat dipenuhi. Kelima unsur ini saling berhubungansatu 

sama lain. 

Unsur-unsur pengendalian internal menurut Arrens et all., (2006;274) 

adalah sebagai berikut: 

“Internal control include five categories of control that management’s 

control objective will be met. There are called the components of internal 

control and are (1) the control environment, (2) risk assessment, (3) 

control activities, (4) information and communication, (5) monitoring.” 

Unsur-unsur komponen pengendalian internal dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian adalah efek kumpulan dari beragam faktor 

pada pembuatan, penguatan atau mengurangi efektivitas dari kebjakan 

dan prosedur khusus. 

Dengan kata lain, lingkungan pengendalian mengatur keseluruhan nada 

dari organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari 

karyawan. Lingkungan yang baik merupakan fondasi bagi semua 



komponen pengendalian intern, membangun disiplin dan struktur 

pengendalian. 

Faktor yang disertakan dalam lingkungan kontrol adalah sebagai 

berikut: 

a. Nilai integritas dan etika. 

b. Komitmen kepada kompetensi. 

c. Filosofi manajemen dan gaya operasional.  

d. Perhatian dan arahan yang diberikan oleh dewan direksi dan 

komitenya. 

e. Cara memberikan otoritas dan tanggung jawab. 

f. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia.   

g. Struktur organisasi. 

Lingkungan pengendalian di PT Bank Rakyat Indonesia meliputi : 

a. PinCa 

b. Supervisor ADK  

c. ADK  

d. MO 

e. AO 

f. Teller. 

Lingkungan pengendalian yang diterapkan juga meliputi pasar sasaran, 

adapun pasar sasaran kresun adalah pensiunan yang menerima uang 

pensiun tetap setiap bulan yang terdiri dari : 

1. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pusat maupun Daerah atau 

jandanya. 

2. Pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi 

Republik Indonesia (POLRI) atau jandanya. 

3. Pensiunan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau 

jandanya. 

4. Pensiunan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau 

jandanya. 

5. Pensiunan Pegawai PERUM atau jandanya. 



6. Pensiunan Pegawai PT PERSERO atau jandanya. 

7. Pensiunan Karyawan Swasta yang instansinya mempunyai YDP 

atau jandanya. 

8. Pensiunan pegawai lainnya atau jandanya yang menerima 

pensiunan secara tetap dari perusahaan asuransi ataupun 

perusahaan dana pensiun, yang dinilai mempunyai bonafiditas 

dan dapat dipercaya.    

 

2. Penilaian Resiko (Risk Assessment) 

Penilaian resiko adalah mengidentifikasikan, menganalisis dan 

mengatur risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan yang berkaitan 

dengan berbagai aktivitas dimana organisasi berkecimpung. 

Semua badan usaha menghadapi beragam resiko baik dari sumber luar 

maupun internal yang kesemuanya harus dapat ditaksir atau dinilai. 

Sebagai prasyarat bagi penilaian resiko yaitu adanya penetapan sasaran 

dan tujuan dari berbagai tingkatan dalam organisasi yang saling 

berhubungan dan konsisten. Penilaian resiko ini merupakan proses 

pengidentifikasian dan analisis risiko yang ada hubungannya dengan 

pencapaian tujuan. 

Untuk mengantisipasi adanya resiko kemacetan kredit yang ditanggung 

oleh BRI sebagai akibat meninggalnya debitur, maka setiap debitur 

kresun harus diasuransikan dengan fasilitas Asuransi Jiwa Kredit 

kepada Perusahaan Asuransi (Penanggung). Ketentuan/petunjuk 

mengenai penunjukan Perusahaan Asuransi (Penanggung) diatur dalam 

ketentuan tersendiri.   

Langkah yang paling kritis dalam penilaian resiko adalah 

mengidentifikasikan perubahan kondisi internal dan eksternal dan 

tindakan yang terkait mungkin diperlukan.  

Risiko yang timbul biasanya meliputi: 

a. Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan. 

b. Karyawan baru. 



c. Sistem informasi baru. 

d. Pertumbuhan yang pesat. 

e. Teknologi baru. 

f. Lingkup produksi. 

g. Restrukturisasi perusahaan. 

h. Operasi perusahaan secara internal. 

i. Kepastian akuntansi. 

Adapun penilaian resiko pada PT Bank Rakyat Indonesia adalah 80% 

dari gaji, jadi resiko dalam pemberian kredit pensiun rendah, karena 

pembayaran kredit tersebut langsung dipotong dari gaji pensiun atau 

debitur. 

3. Aktivitas pengendalian (Control Activities) 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat 

untuk membantu menjamin bahwa arahan manajemen dijalankan dan 

meminimalkan resiko, ditetapkan dan diimplementasikan untuk 

membantu memastikan pencapaian tujuan dengan efektif. Kegiatan 

pengendalian berlangsung di seluruh organisasi, semua tingkatan dan 

pada semua fungsi yang ada.  

Secara umum aktivitas pengendalian meliputi: 

a. Telaah kinerja (kinerja keuangan dan non keuangan) 

b. Pengolahan (Processing), meliputi: 

1) Pengendalian umum meliputi pengendalian atas pusat operasi 

data, perolehan dan pemeliharaan sistem software, akses 

terhadap keamanan dan pemeliharaan sistem akuntansi. 

2) Pengendalian aplikasi; pengendalian ini membantu meyakinkan 

dan menjamin bahwa transaksi yang dilakukan secara valid 

(sah), telah diotorisasi, diproses secara akurat dan lengkap. 

3) Pengendalian fisik yang menekankan pada pengamanan aktiva 

yang meliputi: 

a. Pengamanan atas akses terhadap aktiva dan catatan. 



b. Menjaga aset dari perbedaan perhitungan antara catatan dan 

fisiknya. 

c. Pemisahan tugas. 

Aktivitas pengendalian pemberian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia 

adalah : 

Nasabah datang ke bagian ADK (maker) untuk menyerahkan syarat-

syarat kredit, setelah bagian ADK meregister lalu diserahkan ke bagian 

AO (pemrakarsa dan perekomendasi), bagian AO meminta persetujuan 

ke PinCa, setelah PinCa memutuskan kemudian berkas dikembalikan ke 

bagian ADK, ADK mencetak surat perjanjian hutang dan surat 

pernyataan, setelah itu diserahkan ke supervisor ADK (CEKKER), 

diserahkan ke MO (senner), dan terakhir di bagian teller.   

4. Informasi dan komunikasi (Information and Communication) 

Informasi dan komunikasi adalah menangkap dan menukar informasi 

dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing. 

Informasi yang diperlukan harus dapat diidentifikasikan, direkam dan 

dikomunikasikan dalam bentuk dan rentan waktu yang memungkinkan 

semua pihak terkait untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Sistem 

informasi yang ada menghasilkan laporan-laporan yang berisi informasi 

mengenai kegiatan usaha, keuangan dan informasi yang ada 

hubungannya dengan kepatuhan, yang memungkinkan penggunanya 

untuk menjalankan dan mengendalikan usaha. 

Adapun informasi dan komunikasi yang  dapat diterima dari instansi 

yang bersangkutan, seperti Kantor Pos.    

5. Pengawasan (Monitoring) 

Pengawasan adalah suatu proses yang menguji dan menilai kualitas 

pelaksanaan pengendalian internal, sistem pengendalian intern perlu 

dipantau, yaitu proses untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang 

waktu. Ini dijalakan melalui aktivitas pemantauan yang terus menerus, 



evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya. Pementauan ini 

dilakukan secara berkelanjutan sejalan dengan kegiatan usaha. 

      Selain itu juga dilakukan pengawasan atau pembinaan ke kantor bayar, 

seperti Kantor Pos. 

 

2.1.2 Konsep Dasar Pengendalian Internal 

Mulyadi (1998;172) Terdapat beberapa konsep dasar berikut ini : 

1. Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan 

tertentu, akan tetapi bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian internal 

merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat persuasif dan menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari 

infrastruktur entitas perusahaan. 

2. Pengendalian Internal dijalankan oleh sumber daya manusia. Pengendalian 

internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun 

dijalankan oleh sumber daya manusia dari setiap jenjang organisasi, sumber 

daya manusia ini mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel 

lainnya. 

3. Pengendalian Internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan 

yang memadai, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan 

komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat pada 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 saling berkaitan 

yaitu : pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi. 

 

2.1.3 Kelemahan Pengendalian Internal 

Pengendalian internal tidak dapat sepenuhnya dikatakan efektif. Hal ini 

dikarenakan selalu ada kemungkinan bahwa data yang dihasilkan tidak akurat 

yang diakibatkan adanya beberapa kelemahan yang melekat pada sistem 

pengendalian itu sendiri. 



Keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal yang dikemukakan 

oleh Mulyadi dan Puradiredja (1998;172) antara lain: 

1. Kesalahan dalam Pertimbangan  

Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam 

melaksanakan tugas karena tidak memadainya informasi, 

keterbatasan waktu atau tekanan lain. 

2. Gangguan  

Gangguan dapat terjadi karena personil secara keliru memahami 

perintah atau membuat kesalahan kelalaian, tidak adanya 

perhatian atau kelelahan. 

3. Kolusi  

Kolusi merupakan tindakan beberapa individu untuk tujuan 

kejahatan. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian 

internal yang dibangun untuk melindungi aktiva perusahaan dan 

tidak tertangkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya 

kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh Manajemen  

Hal ini dilakukan pada kebijakan atau prosedur yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan. 

5. Pribadi Manajer 

Penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu. 

6. Biaya Lawan Manfaat 

Dimaksudkan agar biaya yang diperlukan untuk mengoperasi 

sistem pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang 

diharapkan dari pengendalian internal tersebut.  

Sehingga, dari uraian yang telah dikemukakan dapat dijelaskan bahwa kelemahan 

pengendalian internal terdiri dari kesalahan dalam pertimbangan, gangguan, 

kolusi, pengabaian manajemen, pribadi manajer dan biaya lawan manfaat. 



Kelemahan tersebut dapat menyebabkan tujuannya yang telah diharapkan oleh 

organisasi tidak dapat terwujud. 

 

2.1.4    Tujuan Pengendalian Internal 

Alasan perusahaan menciptakan suatu proses pengendalian internal adalah 

untuk membantu di dalam pencapaian tujuan perusahaan. Proses pengendalian 

internal terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang 

untuk memberikan kepada manajemen keyakinan yang memadai bahwa tujuan 

dan sasaran perusahaan dapat tercapai. 

Tujuan Pengendalian Internal menurut COSO yang dikutip oleh 

Beynton, Johnson dan Kell (2001;325) adalah sebagai berikut: 

1. Effectiveness and Efficiency of operation 

2. Reliability of financial reporting 

3. Compliance with applicable laws and regulation. 

 

Tujuan pengendalian internal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Effectiveness and Efficiency of operation 

Pengendalian Internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat 

mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan operasi.  

2. Reliability of financial reporting 

Pengendalian Internal dimaksudkan untukmeningkatkan keandalan 

data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan 

dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan 

tersebut, dan dapat diuji kebenarannya. 

3. Compliance with applicable laws and regulations. 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan 

yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kebijakan pimpinan yang telah 



ditetapkan merupakan alat pengendalian dari berbagai kegiatan 

perusahaan yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap unit operasi. 

Pengendalian internal yang baik adalah pengendalian yang mampu 

menjamin laporan keuangan yang handal dapat dipercaya, operasi yang efisien 

dan efektif, dan ketaatan perusahaan pada undang-undang, peraturan-peraturan 

dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. 

Suatu perusahaan yang mempunyai pengendalian internal yang baik akan 

menghasilkan informasi yang dapat dipercaya sehingga nantinya akan dapat 

memudahkan manajemen dalam proses pengambilan keputusan. 

 

2.1.5 Efektivitas Pengendalian Internal Pemberan Kredit 

Pengertian efektivitas menurut Arens (2003;738) adalah: 

“ Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, where as 

efficiency refers to resources used to achieve those objectives” 

 

Efektif adalah derajat keberhasilan suatu perusahaan dalam usahanya untuk 

mencapai apa yang telah menjadi tujuan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu 

efektivitas sebenarnya lebih banyak berhubungan dengan hasil operasi. 

Karena efektifitas sangat berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai, maka 

untuk mencapai efektivitas pengendalian internal pemberian kredit perlu diketahui 

tujuan pemberian kredit yang diharapkan. Pengendalian internal pemberian kredit 

pada dasarnya bertujuan untuk melindungi harta milik perusahaan, 

meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyelewengan, pemborosan, kemacetan 

kredit serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sehingga menjamin 

proses pemberian kredit dapat berjalan dengan lancar, aman dan cepat. 

Bagian yang memberikan kredit perlu menetapkan kriteria-kriteria tertentu 

untuk mencapai tujuan pengendalian internal pemberian kredit. kriteria-kriteria 

yang dimaksud adalah 7C, yaitu, character, capacity, capital, collacteral, condition 

of economy, constraint dan competency, ditambah dengan 7P yaitu, party, 

purpose, payment, profitability, protection, personality dan prospect dan prinsip 

3R yaitu return, repayment dan risk bearing ability. Dengan terciptanya 



pengendalian internal pemberian kredit yang memadai maka hal tersebut akan 

mendukung terciptanya pemberian kredit yang aman, sehat dan lancar yang dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. 

 

2.1.6 Hubungan Audit Internal dengan Efektivitas Pengendalian Internal 

Pemberian Kredit 

Jenis kegiatan usaha perbankan yang paling penting adalah pemberian 

kredit. Hal ini disebabkan karena persentase pendapatan bunga dari kredit lebih 

besar dibandingkan dengan kegiatan usaha bank lainnya. Oleh karena itu perlu 

disusun sistem dan prosedur yang baik agar masalah pemberian kredit dapat 

berjalan dengan lancar sehingga tidak merugikan pihak bank yang bersangkutan. 

Untuk mewujudkan hal di atas yaitu pemberian kredit yang dilaksanakan 

dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan suatu pengendalian internal. 

Tujuan dilaksanakan pengendalian internal tersebut adalah utuk mencegah 

penyalahgunaan dan praktek pemberian kredit yang tidak sehat yang disengaja 

maupun yang tidak disengaja yang dapat merugikan pihak bank. 

Pengendalian internal pemberian kredit belum tentu efektif karena adanya 

masalah-masalah yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dalam 

pemberian kredit, seperti di bawah ini, yaitu :  

1. Masalah intern bank itu sendiri 

2. Masalah perekonomian secara makro  

3. Masalah-masalah yang menyangkut nasabah sendiri secara intern  

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, maka manajemen bank perlu 

mengadakan pengawasan. Salah satu bagian yang melakukan kegiatan 

pengawasan adalah bagian audit internal. 

Audit internal merupakan alat bantu bagi manajemen dalam melakukan 

pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas perusahaan. Salah satunya 

adalah audit terhadap bidang perkreditan. Audit internal perkreditan memberikan 

perhatian terhadap sebab-sebab terjadinya kegagalan atau kredit macet yang akan 

merugikan pihak bank yang bersangkutan. 



Perlunya audit internal dalam pengendalian internal pemberian kredit 

bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan, penjagaan dan pengawasan 

kredit sebagai aset/kekayaan bank telah dilakukan dengan baik sehingga tidak 

timbul risiko-risiko yang diakibatkan penyimpangan baik oleh debitur maupun 

intern bank. 

Jadi sebab kegagalan dalam bidang perkreditan terutama disebabkan karena 

lemahnya pengendalian internal, oleh karena itu audit internal perlu memberikan 

perhatian yang besar pada penilaian pengendalian internal pemberian kredit untuk 

mencapai efektivitas suatu pengendalian internal. 

 

 2.2 Pengertian Pensiun 

Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah masa kerja 

seseorang berakhir dan pada masa itu masyarakat berfikir bahwa pada usia 

menjelang pensiun adalah usia yang sudah tidak produktif lagi. Oleh karena itu, 

tidak mengherankan apabila masyarakat berasumsi bahwa menjadi pegawai negeri 

adalah dambaan mereka, dikarenakan menjadi pegawai negeri dapat memberikan 

kepastian adanya pensiun. 

Istilah pensiun menurut Kamus Besar Indonesia adalah: 

 “Tidak bekerja lagi dengan menerima uang tunjangan bulanan.” 

 Sedangkan menurut Kasmir (2002;307) pengertian pensiun adalah: 

 “Hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian 

tahun dan sudah    memiliki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai 

dengan perjanjian yang ditetapkan.”  

Jadi pensiun merupakan penghasilan dimasa depan pada saat pegawai 

tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Penghasilan ini merupakan balas jasa 

perusahaan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan yang bertujuan untuk 

mensejahterakan kehidupan mereka. 



2.2.1 Pengertian Dana Pensiun 

Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan 

merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan 

memberikan pendapatan kepada pensiunan sesuia dengan perjanjian yang elah 

disepakati. 

Pengertian dana pensiun menurut UU Nomor 11 Tahun 1992 adalah:   

“Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang 

menjanjikan manfaat pensiun.”  

Badan hukum dalam hal ini adalah asuransi jiwa dan bank umum. 

Diharapakan dengan adanya lembaga yang mengelola dana pensiun ini  dapat 

membantu dan mendukung program pemerintah dan tentunya pegawai itu sendiri.  

2.2.2 Tujuan pensiun  

Dewasa ini pelaksanaan program pensiun atau harapan untuk memperoleh 

pensiun dihubungkan dengan berbagai tujuan. Masing-masing tujuan memiliki 

maksud tersendiri, baik dari pemerintah maupun penyelenggara pensiun.  

Menurut Kasmir (2002;308-309) tujuan dari pensiun dapat dikelompokkan 

sebagai berikut: 

“ Bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi 

karyawannya adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah 

mengabdi di perusahaan tersebut. 

2. Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat 

menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaan. 

3. Memberikan rasa aman dari segi batiniah, sehingga dapat 

menurunkan turn over karyawan.    

4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas 

sehari-hari. 



5. Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan 

pemerintah. 

Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang 

diperoleh dengan adanya pensiun adalah: 

1. Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang 

sesudah pensiun. 

2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi 

untuk bekerja. 

Selanjutnya bagi pengelola dana pensiun, pensiun mempunyai tujuan 

antara lain sebagai berikut:  

1. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan 

dengan melakukan berbagai investasi 

2. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.” 

Dari uraian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa tujuan pensiun dibagi 

menjadi tiga,yaitu menurut pemberi kerja, karyawan dan lembaga pengelola 

dana pensiun. Bagi pemberi kerja tujuan diberikan pensiun antara lain 

memberikan motivasi dan rasa aman kepada karyawan dan sebagai penghargaan 

kepada karyawan tersebut. Sedangkan bagi karyawan antara lain sebagai 

penghasilan di masa depan dan memberikan rasa aman. Untuk pengelolaan dana 

pensiun, dengan adanya dana pensiun mereka dapat membantu program 

pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. 

 

2.2.3 Jenis-jenis Pensiun 

Jenis-jenis pensiun yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai kondisi 

atau dapat pula disesuaikan dengan kondisi yang ada. Para penerima pensiun 

dapat memilih salah satu dari berbagaialternatif jenis pensiun yang ada sesuai 

dengan tujuan masing-masing. 

Menurut Kasmir (2002,309) jenis pensiun yang akan menghadapi pensiun 

antara lain: 



1. Pensiun Normal 

Pensiun  normal adalah usia paling rendah saat karyawan berhak untuk 

pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan 

mempepoleh manfaat pensiun penuh. 

2. Pensiun dipercepat. 

Pensiun dipercepat adalah ketentuan pensiun yang mengizinkan 

peserta pensiun untuk mempercepat pensiun karena suatu hal. 

3. Pensiun Ditunda 

Ketentuan ini memperkenankan karyawan secara mental dan fisik 

masih sehat bekerja melampaui usia normal, dengan ketentuan 

pembayaran pensiun dimulai pada tanggal pensiun normal meskipun 

yang bersangkutan tetap meneruskan bekerja dan memperoleh gaji dari 

perusahaan yang bersangkutan. 

4. Pensiun Cacat 

Pensiun cacat apabila karyawan mengalami cacat dan dianggap tidak 

cakap lagi atau mampu melaksanakan pekerjaannya, berhak 

memperoleh manfaat pensiun. 

Dari uraian yang telah dikemukakan dapat dijelaskan bahwa jenis pensiun 

dibagi menjadi tiga antara lain; pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun 

ditunda dan pensiun cacat. Masing-masing jenis pensiun tersebut dapat dipilih 

karyawan sesuai dengan keinginan mereka, yang tentu saja jumlah nominal yang 

mereka dapatkan berbeda pula. 

 

2.3 Pengertian Perbankan dan Bank  

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan 

yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. 

Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit). 

Disamping itu juga dapat digunakan untuk pembayaran listrik, air sampai dengan 

pembelian pulsa untuk telepon seluler. 



Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian Perbankan adalah: 

“Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” 

Sedangkan istilah bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

adalah: 

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/dan bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 

Dengan demikian istilah perbankan mencakup tentang kelembagaan dari 

suatu bank dan proses pelaksanaannya, sedangkan bank adalah merupakan bagian 

dari perbankan yang merupakan badan usaha yang membantu masyarakat untuk 

menyimpan dana dan menyalurkan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, 

pengelompokkan bank disederhanakan menjadi: 

1. Bank Umum  

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang 

secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

Jadi dari pengertian yang dikemukakan dapat dijelaskan perbedaan dari 

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah bahwa bank umum mempunyai 

daerah operasional yang lebih luas, karena dapat dilakukan diseluruh wilayah. 

Sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat kegiatannya jauh lebih sempit 

dibandingkan dengan kegiatan bank umum. 



2.3.1 Fungsi dan Peranan Bank Umum dalam Perekonomian 

Fungsi-fungsi bank umum seperti yang diuraikan dibawah ini 

menunjukkan betapa pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian 

modern. Fungsi bank menurut Manurung dan Prathama Rahardja (2004;135) 

adalah sebagi berikut:  

1. Penciptaan uang. 

2. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. 

3. Penghimun dana simpanan. 

4. Mendukung kelancaran transaksi internasional. 

5. Penyimpanan barang-barang dan sirat-surat berharga. 

6. Pemberian jasa-jasa lainnya.  

Fungsi masing-masing dari suatu bank dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Penciptaan uang 

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat 

pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan atau (kliring). 

Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan 

fungsinya dalam pelaksana kebijakan moneter. 

2) Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran  

Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum 

adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa 

jasa yang amat dikenal dengan kliring, transfer uang, penerimaan setoran-

setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai atau kredit, fasilitas-

fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik 

dansistem pembayaran elektronik. 

3) Penghimpunan Dana Simpanan 

Di Indonesia dana simpanan terdiri dari giro, deposito berjangka, sertifikat 

deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan 

denganitu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar 

dibanding dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. 



4) Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional 

Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan 

memudahkan penyelesaian transaksi internasional, baik tarnsaksi 

barang/jasa maupun transaksi modal. Sehingga, dengan adanya bank 

umum kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional 

dapat diatngani dengan lebih mudah, cepat dan murah. 

5) Penyimpanan Barang-barang dan Surat-surat Berharga 

Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimiliki 

seperti perhiasan, uang dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja 

disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box). 

6) Pemberian jasa-jasa lainnya 

Saat ini kita membayar listrik, telepon, membeli pulsa telepon selular 

(handphone), mengirim uang melalui ATM dan membayar gaji pegawai 

dengan menggunakan jasa bank. 

Sehingga dari uraian yang telah dikemukakan dapat dijelaskan bahwa 

peranan dari suatu bank sangat penting bagi masyarakat. Fungsi yang paling 

penting dari suatu bank adalah penghimpunan dana simpanan dan mendukung 

mekanisme pembayaran.  

 

2.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan Bank Umum 

Ruang lingkup bank umum menurut Manurung dan Prathama 

Rahardja (2004,137) dapat dikelompokkan menjadi tiag kegiatan utama, yaitu: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat. 

b. Mengalokasikan dana. 

c. Memberikan jasa-jasa lainnya. 

 

 

 



Ketiga ruang lingkup kegiatan bank umum dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai 

berikut: 

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat (Funding) 

Bank umum dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagia 

bentuk, namun dana-dana utama yang dihimpun adalah: 

a) Giro (Demand Deposit)  

Giro (demand deposit) adalah simpanan penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah 

pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.  

b) Tabungan (Saving Deposit)  

Tabungan (saving deposit) adalah simpanan yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi 

tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

c) Deposito Berjangka (Time Deposit)   

Deposito berjangka (time deposit) adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian 

nasabah penyimpanan dengan bank. 

d) Sertifikat Deposito (Certificate Deposit)  

Sertifikat deposito (certificate deposit) adalah simpanan dalam bentuk 

deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. 

2. Menyalurkan Dana ke Masyarakat dalam Bentuk Kredit (Lending)  

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Bagi bank umum, penyaluran kredit akan menghasilkan pendapatan bunga. 

Dalam kondisi normal pendapatan bunga dari kredit ini memiliki porsi 

terbesar dari total pendapatan bank. 

3. Memberikan Jasa-jasa Lainnya (Services) 

Jasa-jasa lainnya yang umum ditawarkan bank umum antara lain: 



a) Transfer (Kiriman Uang) 

Transfer (kiriman uang) adalah jasa bank yang dapat digunakan untuk 

pengiriman uang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Transfer dapat 

dilakukan dengan menggunakan mail transfer, telepo, telegrap dan 

lainnya. 

b) Kliring (Clearing) 

Kliring (clearing) adalah suatu mekanisme penyelesaian transaksi lewat 

proses pemindahbukuan. Di Indonesia proses penyelesaian kliring 

difasilitasi oleh Bank Indonesia, sebagai bank sentarl Republik 

Indonesia. 

c) Letter of Credit (L/C) 

Letter of credit (L/C) adalah jasa yang diberikan bank umum kepada 

nasabah dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi, 

terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional. Bank yang 

memberikan L/C kepada nasabah berarti bank tersebut menjamin untuk 

membayar sejumlah tertentu kepada pihak lain atas permintaan 

nasabahnya. 

d) Jasa Penitipan/Penyimpanan 

Berkaitan dengan jasa penitipan/penyimpanan, bank menyediakan 

tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

e) Menerima Setoran-Setoran dan Melayani Pembayaran-Pembayaran 

Dewasa ini bank juga melayani nasabah dalam hal menerima setoran-

setoran dan melayani pembayaran-pembayaran. 

 

2.3.3 Hal-hal yang Dilarang dalam Bank Umum 

Di Indonesia berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang perbankan, bank umum dilarang melakukan hal-hal dibawah ini: 

1. Penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 

(huruf b dan c), yaitu penyertaan modal sementara untuk mengatasi 



akibat kegagalan kredit bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana 

pensiun. 

2. Melakukan usaha perasuransian. 

3. Melakukan usaha ini di luar kegiatan usaha. 

Jadi hal-hal yang dilarang bank umum antara lain penyertaan modal, 

pengasuransian dan diluar kegiatan usaha bank. Walaupun secara operasional 

kegiatan dari bank umum lebih luas daripada Bank Perkreditan Rakyat, tetapi 

keterbatasan-keterbatasan dari opersional bank umum tetap ada. Hal ini bertujuan 

untuk mencegah adanya suat monopoli oleh suatu bank. 

 

2.4 Konsep dan Pengertian Kredit  

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas 

dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali 

dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini sering disebut 

dengan pengalokasian dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk 

pinjaman atau sering dikenal dengan istilah kredit. 

Definisi kredit menurut Kent yang dikutip oleh Thomas Suyatno (1998;12) 

adalah: 

“kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk 

melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan 

datan, karena penyerahan barang-barang sekarang.” 

Definisi kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

perbankan adalah: 

“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 keuntungan.” 

Jadi kredit merupakan bentuk pinjaman atau tagihan atau hutang yang 

disertai dengan imbalan bunga atau pembagian keuntungan, yang biasanya banyak 

dilakukan oleh pihak bank sebagai alat bantu untuk menyalurkan dana kepada 

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

 

2.4.1 Unsur-unsur Kredit 

Dari pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung makna apa 

saja. Sehingga jika kita bicara kredit tercakup didalamnya unsur-unsur yang 

terkandungdi dalam kredit. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit menurut Kasmir (2002,94) antara lain:  

1. Kepercayaan  

Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa 

prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau 

jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu 

tertentu di masa yang akan datang. 

2. Waktu 

Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian 

prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa 

yang akan datang. 

3. Degree of risk  

Degree of risk yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi 

sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan 

antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan 

diterima kemudian hari. 

 

 



4. Prestasi  

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk 

uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. 

Dari uraian di atas unsur kepercayaan adalah unsur yang paling utama. Ini 

dikarenakan bahwa pengertian kredit secara etimologi adalah kepercayaan, 

sehingga unsur kepercayaan akan selalu menjadi unsur yang utama dari suat 

kredit. 

 

2.4.2 Tujuan Kredit 

Tujuan kredit yang diberikan oleh suat bank, khususnya bank pemerintah 

yang akan mengembangkan tugas sebagai agent of development menurut 

Kasmir (2002;95)antara lain: 

1. Turut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi 

dan pembangunan. 

2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan 

fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan 

masyarakat. 

3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan 

terjamin dan dapat memperluas usahanya.  

Dari tujuan yang telah dikemukakan tersirat adanya kepentingan yang seimbang 

antara: 

1. Kepentingan pemerintah. 

2. Kepentingan masyarakat. 

3. Kepentingan pemilik modal (pengusaha) 

Jadi pengendalian internal dapat menunjang pemberian kredit tepat waktu dan 

tepat pada orangnya apabila telah dilakukan penilaian atau pengawasan terhadap 

calon debitur. 

  

 



2.4.3 Fungsi Kredit 

Kredit yang diberikan selain mempunyai maksud dan tujuan saja 

mempunyai fungsi. Menurut Kasmir (2002;97), fungsi dari kredit perbankan 

dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain: 

1. Kredit pada hakekatnya dapat menigkatkan daya guna uang 

2. Kredit dapat menigkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

3. Kredit sebagai salah satu alat stabilisasi ekonomi 

4. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha 

5. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan 

6. Kredit sebagai alat unutk meningkatkan hubungan internasional 

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa fungsi kredit tidak 

hanya unutk menigkatkan daya guna barang atau uang saja tetapi dapat pula 

meningkatkan pemerataan pendapatan dan menigkatkanhubungan internasional. 

 

2.4.4 Klasifikasi Kredit 

Menurut Manurung dan Prathama Rahardja (2004;185), kredit yang 

disalurkan system perbankan dapat dikelompokan atau diklasifikasikan 

berdasarkan bebrapa kriteria, yaitu: 

1. Jangka waktu 

2.  Ada tidaknya jaminan 

3. Segmen usaha 

4. Tujuan 

5. Penggunaan 

6. Kredit non kas. 

Keenam klasifikasi kredit dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Jangka Waktu 

Berdasarkan jangka waktu pelunasannya (maturity), kredit dapat 

dikelompokan menjadi: 



a. Kredit jangka pendek (Short Term Loan) 

Kredit jangka pendek adalah kredit yang harus dilunasi dalam waktu 

setahun atau kurang 

b. Kredit Jangka Menengah (Medium Term Loan) 

Kredit jangka menengah adalah kredit yang harus dilunasi dalam 

waktu satu sampai dengan tiga tahun. 

c. Kredit Jangka Panjang (Long Term Loan) 

Kredit jangka panjang adalah kredit yang harus dilunasi dalam jangka 

waktu tiga sampai lima tahun. 

2. Berdasarkan Jaminan (Collateral) 

Berdasarkan ada atau tidaknya jaminan, kredit dapat dikelompokan 

menjadi: 

a. Kredit dengan jaminan adalah kredit yang disertai dengan jaminan atau 

agunan. Jaminan tersebut diserahkan nasabah peminjam (debitur). 

Bentuk-bentuk jaminan dapat berupa harta berwujud seperti tanah, 

bangunan, kendaraan bermotor dan beberapa harta berwujud lainnya 

yang berharga yang dapat diterima oleh perbankan sebagai agunan. 

Kadang jaminan yang diberikan bukan barang atau asset finansila, 

melainkan seseorang atau pribadi yang sangat dipercaya oleh bank. 

Jika terjadi sesuatu yang merugikan dengan kredit, maka orang 

tersebutlah yang dinilai pertangungjawaban. 

b. Kredit Tanpa Jaminan (Unsecured Loan) 

Kredit tanpa jaminan dapat diberikan kepada seseorang atau 

oerusahaan tertentu dengan beberapa alasan. Yang pertama, orang 

tersebut sudah sangat dikenal, teruji dan dapat dipercaya oleh pihak 

bank. Yang kedua, prospek usaha debitur sangat baik dan biasanya 

juga terkait dengan penilaian bank tentang reputasi orang atau 

perusahaan tersebut. 

3. Berdasarkan Segmen Usaha 

Berdasarkan segmen usaha kredit dapat dikelompokan menjadi kredit 

pertanian, kredit industri dan kredit jasa. 



a. Kredit Pertanian 

Kredit pertanian adalah kredit yang disalurkan kepada sektor usaha 

pertanian, seperti peternakan dan perkebunan. Kredit-kredit tersebut 

dapat disalurkan kepada petani-petani di pedesaan, seperti yang 

dilakukan oleh BRI Unit Desa. Nilai kredit yang diberikan tidak terlalu 

besar. 

b. Kredit Industri 

Kredit yang disalurkan kepada sektor industri ada yang unutk industri 

kecil dan rumah tangga tetapi ada juga yang untuk industri besar. 

c. Kredit Jasa 

Kredit jasa adalah kredit yang disalurkan kepada sektor jasa baik untuk 

UKM maupun besar. Kredit sektor jasa yang dilakukan kepada UKM 

umumnya untuk kegiatan perdagangan kecil (toko-toko) dan rumah 

makan. 

4. Berdasarkan Tujuan 

Berdasarkan tujuan kredit dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Kredit Komersial 

Kredit komersial (Commercial Loan) diberikan unutk memperlancar 

kegiatan nasabah yang bidang usahanya adalah perdagangan. 

b. Kredit Konsumtif (Consumer Loan) 

Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan unutk memenuhi 

kebutuhan dana bagi debitur yang ingin membeli barang-barang atau 

kebutuhan-kebutuhan konsumtif. 

c. Kredit Produktif 

Kredit produktif diberikan dalam rangka memperlancar kegiatan 

produksi debitur. Kredit ini mencakup antara lain kredit untuk 

pembelian bahan baky dan pembayaran upah. 

5. Berdasarkan Penggunaan  

Berdasarkan penggunaannya kredit dapat dikelompokkan menjadi kredit 

modal kerja dan kredit investasi. 



 

a) Kredit Modal Investasi  

Kredit nodal kerja diberikan untuk tujuan komersial, yaitu membuat 

perusahaan mampu menjalankan usahanya sekalipun arus kas masuk 

untuk sementara masih lebih kecil dari arus kas keluar. 

b) Kredit Pensiun  

Kredit investasi diberikan kepada debitur agar dapat membeli barang-

barang modal maupun jasa yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, 

modernisasi, ekspansi, relokasi dan pendirian usaha. Dilihat dari 

jangka waktu pengambilan, kredit investasi termasuk kredit jangka 

menengah dan panjang. 

6. Kredit Non Kas (Non Cash Loan)  

Selain kredit yang menyebabkan bank harus menyalurkan sejumlah uang, 

ada juga kredit yang tidak selalu menyebabkan bank mengeluarkan uang. 

Kredit –kredit tersebut dinamakan kredit non kas. Dua diantaranya yang 

dianggap paling penting adalah bankgaransi (bank guarranty) dan Letter 

of Credit (L/C). 

a) Bank Garansi  (Bank Guarranty) 

Bank garansi (bank guarranty) adalah jaminan yang diberikan dalam 

bentuk surat yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga keuangan 

non bank yang mengakibatkan kewajiban membayar kepada pihak 

yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi 

jaminan /janji. Bank garansi diberikan untuk berbagai hal, diantaranya: 

1. Bank Garansi untuk muka pelaksanaan kontrak kerja . 

2. Bank Garansi untuk dapat mengikuti tender. 

3. Bank Garansi untuk pelaksanaan suatu proyek. 

b) Letter of Credit (L/C) 

Fasilitas Letter of Credit diberikan kepada nasabah untuk 

memperlancar pelaksanaan transaksi arus barang, terutama transaksi 

perdagangan internasional. 

 



2.4.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit 

 Pertimbangan utama pemberian kredit adalah itikad baik debitur dalam hal 

keinginan membayar (willingness pay) dan kemampuan membayar (ability pay). 

Menurut Manurung dan Prathama Raharja (2004;193) dalam menentukan 

itikad baik tersebut, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit 

antara lain: 

 “1. Investigasi Kredit. 

   2. Analisis Kredit.” 

Prinsip-prinsip pemberian kredit dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 

1. Investigasi Kredit 

Untuk menghindari kerugian atau memperkecil risiko kredit dimasa yang 

akan datang, investigasi kredit yang tegas, spesifik dan akurat harus 

dilakukan. Tujuan dari investigasi ini adalah untuk mengumpulkan 

informasi yang akurat dan obyektif sebanyak mungkin yang dapat 

digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan keinginan calon debitur 

dalam melunasi kredit. 

Unsur-unsur yang harus tercakup dalam investigasi kredit adalah: 

a) Kapasitas untuk membayar (capacity to borrow) 

b) Karakteristik dan itikad baik (character also strong desire to settle all 

obligation)  

c) Aset yang dimiliki (ownership of asets) 

d) Kondisi ekonomi (economics condition) 

e) Faktor –faktor  yang penting dalam usaha (relative importance of the 

credit factors) 

 

2. Analisis Kredit  

Selain investigasi kredit diperlukan analisis kredit adalah pekerjaan yang 

meliputi: 

a) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, 

baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan 

dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit. 



b) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian 

dan kesimpulan serta penyajian alternative-alternatif sebagai bahan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan permohonan 

kredit. 

 

2.4.6 Kriteria Pemberian Kredit 

Untuk memaksimumkan kemungkinan keberhasilan kredit, prinsip 5C, 

7P dan 3R dapat diterapkan dalam analisa kredit. Menurut Manurung 

dan Prathama Raharja (2004;193) prinsip 5C, 7P dan 3R dalam 

kredit antara lain: 

1. Konsep 5C terdiri dari: 

Character (karakter), Capacity (kapasitas), Capital (modal), 

Collateral (jaminan), Condition (kondisi).  

Melalui character debitur, pihak pemberi kredit dapat 

mengetahui keinginan (kuat) calon debitur untuk memenuhi janji 

atau melunasi kewajiban sesuai jadwal, dalam kondisi baik 

maupun buruk. Dengan demikian dalam unsur character 

tercakup kemampuan membayar (ability to pay) dan keinginan 

membayar (willingness to pay). Capacity berkaitan dengan 

kemampuan calon debitur untuk melunasi kredit sesuai jadwal. 

Dengan melakukan penilaian capital yang dimiliki calon debitur, 

maka dapat diketahui besar modal yang dimiliki calon debitur 

dapat merupakan indikasi makin besarnya kemampuan dan 

komitmen dalam menjalankan usaha. Adapun collateral amat 

dibutuhkan oleh bank untuk menghindari atau mengurangi resiko 

kerugian, bila terjadi hal-hal yang buruk yang dialami nasabah. 

Condition ekonomi adalah lingkungan eksternal perusahaan yang 

diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan 

usaha. 

 

 



2. Konsep 7P terdiri dari: 

Personality (kepribadian), Purpose (tujuan), Prospect 

(prospek), Payment (pembayaran), Profitability (tingkat 

keuntungan), Protection (perlindungan), Party (parti). 

Penilaian personality calon debitur adalah tingkah laku, 

sejarah hidupnya yang emncakup sikap, emosi dan tindakan 

dalam menghadapi masalah. Menilai purpose calon debitur dalam 

mengajukan permohonan kredit dan berapa besar kredit yang 

diajukan. Penilaian prospect usaha yang direncanakan debitur, 

baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. 

Melalui payment, pemberi kredit dapat mengetahui bagaimana 

calon debitur melunasi kredit, dari sumber mana saja dana 

tersebut dan bagaimana tingkat kepastiannya. Profitability 

merupakan penilaian berapa tingkat keuntungan yang 

diperkirakan akan diraih calon debitur. Adapun penilaian 

protection adalah unutk mengetahui bagaimana calon debitur 

melindungi usaha dan mendapatkan perlindungan usaha. Apakah 

dalam bentuk jaminan barang, orang atau asuransi. 7P yang 

terakhir adalah party bertujuan mengklasifikasikan calon debitur 

berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. Pengklasifikasian 

ini akan menentukan perlakuakn bank dalam hal pemberian 

fasilitas. 

3. Konsep 3R terdiri dari: 

Return (tingkat pengembalian usaha), Repayment (kemampuan 

membayar kembali), Risk Bearing ability (kemampuan 

menanggung resiko). 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa calon debitur harus 

memenuhi kriteria 5C, 7P dan 3R, dandiharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dalam hal pemberian kredit. 

 



2.4.7 Kebijakan kredit 

Kebijakan kredit yang diambil diharapkan untuk menghindari terjadinya 

kredit macet. Menurut Hasibuan (2002;92-93) kebijakan kredit antara lain: 

“1. Bankable,artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya 

memenuhi kriteria: 

a. Safety,yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali 

kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit. 

b. Effectiveness, artinya kredit yang diberikan benar-benar 

digunakan untuk pembiayaan sebagaimana dicantumkan 

dalam proporsi kreditnya.  

2. Kebijakan Investasi merupakan penanaman dana yan selalu 

dikaitkan dengan sumber          dana bersangkutan. Investasi 

dana ini disalurkan dalam bentuk investasi primer dan 

sekunder, kebijakan penyebaran kredit, serta kebijakan tingkat 

bunga. 

a. Investasi Primer, yaitu investasi yang dilakukan untu 

pembelian sarana dan prasarana bank. Dana investasi 

primerharus dari dana sendiri kerena sifatnya tidak 

produktif dan jangka waktunya panjang . Investasi primer 

ini mutlak harus dilakukan karena merupakan motor 

kegiatan operasional bank. 

b. Investasi Sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan 

menyalurkan kredit kepada masyarakat (debitur). 

Investasi ini sifatnya produktif (menghasilkan). Jangka 

waktu penyaluran kredit harus disesuaikan dengan 

lamanya tabungan agar likuiditas bank tetap terjamin. 

3. Kebijakan Risiko, dalam penyaluran kredit harus 

memperhitungkan secara cermat   indikator yang dapat 



menyebabkan risiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara 

penyelesaiannya. 

4. Kebijakan Penyebaran kredit, kredit ini harus disalurkan 

kepada beraneka ragam sector ekonomi, semua golongan 

ekonomi dan dengan jumlah peminjam yang banyak. 

5. Kebijakan Tingkat Bunga, dalam pemberian kredit harus 

memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, 

persaingan antar bank dan tingkat inflasi untuk menetapkan 

besarnya suku bunga kredit.” 

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pentingnya suatu kebijakan 

perkreditan dibuat oleh suatu bank berguna untuk dapat menghindari adanya 

risiko yang dapat menghambat kelancaran kredit.  

  

2.4.8 Kolektibilitas Kredit 

          Seiring dengan berkembangnya perkreditan di dunia perbankan, tingkat 

suatu resiko kredit yang dialami oleh perbankan ikut mengalami peningkatan 

pula. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu pengelompokan tingkat risiko kredit 

dilihat dari kemampuan pembayaran kredit tersebut yang biasanya dikenal 

dengan kolektibilitas kredit. 

Pengertian kolektibilitas kredit menurut Rachmat Firdaus 

(2000,1998): 

“kolektibilitas adalah pembayaran pokok atau angsuran pokok, 

bunga, biaya-biaya, dan kemungkinan diterima kembali dana yang 

ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya, 

pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat pada tata usaha bank.” 

Jadi kolektibilitas merupakan tingkat keberhasilan pengembalian 

pinjaman yang disertai dengan imbalan bunga. Pengendalian internal yang baik 



dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman bunga 

didasarkan pada klasifikasi tingkat kolektibilitas kredit yang sudah ditetapkan. 

Klasifikasi tentang kolektibilitas kredit ditetapkan berdasarkan Surat 

Edaran Bank Indonesia No.23/12/BPPP, Februari 1991 adalah sebagai 

berikut:  

 “ 1. Kredit Kurang Lancar 

Untuk kredit non KPR ada tunggakan angsuran pokok yang lebih 

lama dari yang seharusnya. 

2. Kredit Yang Diragukan 

Kredit yang diragukan adalah kredit yang tidak termasuk kurang 

lancar tetapi kredit tersebut dapat diselamatkan dan agunannya 

lebih dari atau sama dengan 75% utang debitur, atau kredit yang 

tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih lebih dari atau 

sama dengan 100%. 

3. Kredit Macet 

Kredit macet adalah kredit yang sejak lebih kurang dari 21 (dua 

puluh satu) bulan dikategorikan diragukan, belum ada pelunasan 

atau upaya penyelamatan kredit 

          4. Kredit lancar  

Adalah kredit yang membayar pokok atau angsuran pokok, 

bunga, biaya serta seluruh dana yang ditanamkan diterima 

kembali sebelum tiga bulan sesuai dengan ketentuan jenis kredit 

masing-masing. 

Dari uraian diatas hal yang paling ditakutkan oleh suatu bank adalah 

kredit macet. Kredit macet ditakutkan dikarenakan kerugian yang ditanggung 

bank adalah sepenuhnya dari kredit yang belum dilunasi oleh pihak debitur. 



Sedangkan untuk kredit kurang lancar dan diragukan, kerugian bank hanya 

diperkirakan setengah dari kredit yang diberikan. 

 

2.4.8.1 Pengindikasian Kredit Bermasalah 

 Kredit bermasalah sebenarnya dapat dideteksi sejak dini. Beberapa 

indikasi yang paling penting menurut Manurung dan Prathama Rahardja 

(2004;196) adalah: 

1. Kemunduran usaha debitur. 

2. Perubahan sikap debitur kepada bank. 

3. Permintaan kredit yang melebihi batas maksimal (overdraft). 

4. Keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan bunga. 

5. Penundaan yang tidak biasanya. 

6. Trend laporan keuangan yang terus memburuk. 

7. Penggantian manajemen (secara mendadak). 

8. Kemunduran hubungan dengan pemasok. 

9. Memburuknya hubungan dengan keryawan. 

Jadi pengindikasian kredit bermasalah dapat dideteksi sedini mungkin 

apabila pihak bank mengetahui indikator-indikator kredit bermasalah. Indikator 

yang paling umum dari kredit bermasalah adalah penundaan yang tidak biasanya 

dan perubahan sikap debitur kepada pihak bank. 

 

2.4.8.2 Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah  

 Faktor-faktor yang menyebakan kredit bermasalah tidak hanya terdapat 

pada sisi debitur saja, melainkan juga dapat disebabkan oleh faktor dari internal 

suatu bank itu sendiri. Faktor dari internal bank yang menyebabkan terjadinya 

kredit bermasalah biasanya disebabkan oleh manajemen dan kualitas SDM. 

 

 

 



a. Manajemen 

Kelemahan manajemen disebabkan oleh stuktur organisasi yang tidak 

mendukung proses pengambilan keputusan yang obyektif dan akurat. Kesalahan-

kesalahan yang muncul berkaitan dengan kredit macet akibat lemahnya 

manajemen adalah: 

1. Lemahnya sistem manajemen informasi, jaringan kerja dan informasi 

menyebabkan pengambilan keputusan tidak berdasarkan informasi 

yang cukup dan berkualitas tentang calon debitur. 

2. Ketidakjelasan aturan main memungkinkan terjadinya pengambilan 

keputusan yang dilakukan dengan cara memotong jalan atau mata 

rantai pengambilan keputusan secara sepihak. 

3. Adanya pimpinan atau kelompok pimpinan yang dominan 

menyebabkan pengambilan keputusan tentang kredit dipaksakan sesuai 

kehendak mereka tanpa begitu mempedulikan kelayakan kredit 

4. Hubungan yang terlalu dekat dan melampaui batas antara debitur 

dengan pihak pengambilan keputusan dalam bank dapat menyebabkan 

evaluasi pemberian kredit maupun monitornya menjadi subyektif. 

5. Penekanan yang berlebihan pada upaya peningkatan aset dan target 

pencapaian laba menyebabkan ekspansi kredit dilakukan tanpa 

pertimbangan matang. 

  

b. Sumber Daya Manusia (SDM) 

 Masalah SDM selalu muncul dalam pemberian kredit. Masalah ini mencakup 

rendahnya kualitas SDM yang tersedia, dilihat dari latar belakang dan tingkat 

pendidikan serta pengalaman kerja. Kesalahan-kesalahan yang muncul akibat 

kelemahan SDM antara lain: 

1. Penialian yang terlalu tinggi atas barang jaminan. 

2. Kesalahan dalam analisis kredit, yang disebabkan rendahnya 

kompetensi staf kredit maupun pimpinan bank. 



3. Ketidakmampuan melakukan monitoring setelah kredit disalurkan dan 

ketidakmampuan mendiagnosa masalah yang dihadapi debitur. Hal ini 

disebabkan kelemahan dalam hal  kemampuan teknis dan komunikasi. 

 

2.4.8.3 Pencegahan dan Penanganan Kredit Bermasalah  

 Pencegahan dan penangan kredit bermasalah bermanfaat mencegah 

kondisi yang lebih buruk dan meminimalkan potensi kerugian.  

a. Pencegahan Kredit Bermasalah 

Bagi bank ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, sebagai berikut: 

1. Penyempurnaan Organisasi dan Manajemen 

Penyempurnaan organisasi dan manajemen mencakup 

penyederhanaan namun merupakan penguatan organisasi. 

Pemisahan antara pengelolaan dengan pemilik bank merupakan 

syarat mutlak bagi peningkatan kualitas manajemen. 

2. Peningkatan Kualitas SDM 

Kualitas SDM yang paling perlu ditingkatkan adalah banyaknya 

berkomunikasi dengan nasabah dalam rangka memonitor kredit. 

3. Startegi Out Sourching    

Sebaiknya bank menggunakan sesedikit mungkin pegawai tetap 

yang tidak langsung berkaitan dengan bisnis utamanya. Dengan 

demikian bank dapat menekan biaya tetap . 

b. Penanganan Kredit Bermasalah 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menangani kredit 

bermasalah: 

1. Konsultasi dan Bantuan Teknis 

Konsultasi dan bantuan teknis dilakuakn dalam rangka 

meningkatkan kemampuan debitur dalam pengelolaan usaha. 

2. Penjadwalan Ulang (Rescheduling)   

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka 

waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 



(enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun Sehingga debitur mempunyai 

waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. 

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka 

waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 

(enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun. Sehingga debitur 

mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. 

3. Rekondisi (Reconditioning)  

Rekondisi ini dilakukan dengan cara kapitalisasi bunga, 

penundaan pembayaran, penurunan suku bunga dan pembebasan 

bunga. 

4. Restrukturisasi 

Restrukturisasi dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit 

atau dengan cara menambah jumlah equity, yaitu dengan 

menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik. 

5. Merger 

Merger dilakukan dengan cara menggabungkan perusahaan lain 

dengan debitur dalam rangka menghasilkan sinerji guna 

menangani kredit bermasalah. 

6. Penyitaan Jaminan  

Penyitaan jaminan dilakukan apabila memang debitur benar-benar 

tidak dapat melunasi kredit. Penyitaan jaminan ini dilakukan 

melalui prosedur hukum. 

 

2.5 Pengertian Efektivitas  

Beberapa pengertian yang diberikan para ahli mengenai efektivitas 

membantu untuk memperjelas pengertian tersebut. Penulis akan memberikan 

pengertian efektivitas dari beberapa ahli. 

Menurut Arrens et all., (2006;777) efektivitas adalah: 

“effectiveness refers to the accomplishment of objectives, whereas 

efficiency refers to the resources used to achieve those objective.” 



Definisi yang telah dikemukakan menjelaskan bahwa efektivitas lebih 

menitikberatkan pada pencapaian tujuan organisasi. Untuk efisiensi lebih 

menekankan pada sumberdaya yang digunakan mencapai suatu tujuan tertentu. 

Jadi keefektifan adalah hubungan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan 

yang ingin dicapai oleh organisasi. Efektivitas cenderung pada pencapaian suatu 

hasil yang berkaitan dengan derajat keberhasilan suatu perusahaan untuk 

mencapai tujuan. 

 

Menurut Komarudin (1994;249) pengertian efektivitas adalah: 

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan 

(atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan lebih dahulu”. 

Jadi efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu unit untuk 

mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan atau diinginkan organisasi, sebab 

sebelum kita dapat melakukan kegiatan dengan efisien, kita harus yakin telah 

menemukan hal yang tepat untuk dilakukan. 

Pihak bank memberikan kredit dengan maksud dan tujuan tertentu yang 

dikehendakinya. Agar pemberian kredit ini sesuai dengan maksud dan tujuan 

tertentu yang dikehendaki maka perlu melakukan pengendalian internal 

pemberian kredit oleh pihak bank, dengan memperhatikan fungsi-fungsi yang 

berkaitan dengan pemberian kredit dan aspek-aspek pengawasan pemberian 

kredit. Jadi pengendalian internal pembelian kredit dikatakan efektivitas apabila 

menimbulkan akibat atau maksud serta tujuan yang dikehendaki oleh pihak bank, 

yaitu kredit diberikan sesuai dengan sistem dan prosedur pemberian kredit yang 

telah ditetapkan. Apabila sistem pemberian kredit belum dilaksanakan secara 

memadai, maka perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan 

efektivtas pengendalian internal pemberian kredit.        

 

2.6 Efektivitas dalam Pemberian Kredit  

 Dalam menunjang efektivitas pemberian kredit perlu diperhatikan 

bagaimana prosedur-prosedur pemberian kredit. Prosedur pemberian dan 



penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan 

yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaan yang terjadi hanya terletak dari 

bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan 

pertimbangan masing-masing.  

Penilaian terhadap efektivitas pemberian kredit dapat tercakup dalam aspek-

aspek berikut ini yang telah dikemukakan oleh Hadiwidjaya dan Rivai 

Wirasasmita (2000;45):  

1. Tercapainya anggaran pemberian kredit  

Pemberian kredit dinilai efektif apabila realisasi jumlah pemberian 

kredit sesuai atau melebihi anggaran pemberian kredit dan sebaliknya 

pemberian kredit tidak efektif apabila realisasi jumlah pembelian 

kredit kurang dari anggaran pemberian kredit. 

2. Kolektibilitas kredit  

Kolektibilitas kredit dikatakan membaik apabila posisi tahun 

berikutnya lebih baik dari tahun sebelumnya. 

3. Dilaksanakannya prosedur pemberian kredit  

Pemberian kredit dapat dikatakan efektif apabila prosedur pemberian 

kredit telah dilakukan dengan baik. 

 Pengendalian Intern atas pemberian kredit yang ada pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia cabang Naripan, Bandung adalah memadai. Hal tersebut terlihat dari 

aktivitas pinjaman yang diberikan oleh bank dengan tercapainya anggaran telah 

dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga 

tingkat kolektibilitas pinjaman juga baik. Didukung pula dengan adanya struktur 

organsasi yang dengan jelas menggambarkan pemisahan fungsi, dan dilakukan 

analisa 5-C. Bank juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kredit 

yang diberikan. Pengendalian intern yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia 

cabang Naripan, Bandung memiliki peranan dibidang perkreditan sehingga tetap 

berada pada tingkat kolektibilitas lancar dan resiko kredit dapat ditekan. 

 Dalam hal ini pemberian kredit pihak bank juga harus memperhitungkan 

aspek bagaimana cara menilai nasabah agar informasi yang diperoleh cukup untuk 



melaksanakan penilaian 5C, 7P dan 3R yang bertujuan untuk kelancaran kredit. 

Sehingga kredit yang dikeluarkan oleh pihak bank benar-benar efektif. 

  Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit berdasarkan Kasmir 

(2002;110) sebagai berikut:  

1. Pengajuan berkas-berkas  

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang 

dituangkan dalam proposal. 

Permohonan fasilitas kredit mencakup: 

a. Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas jenis kredit. 

b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan. 

c. Permohonan perpanjangan/pembaharuan masa berlaku kredit yang 

telah berakhir jangka waktunya. 

d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat 

fasilitas kredit yang sedang berjalan. 

2. Penyelidikan berkas pinjaman  

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas diajukan sudah 

lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar, jika menurut pihak 

perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta melengkapi 

sampai dengan batas tertentu dan apabila sampai batas tertentu tidak 

sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan 

kredit dibatalkan. 

3. Wawancara I 

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung 

berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-

berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan bank. 

4. On the spot  

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai 

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

spot  dicocokan dengan hasil wawancara I. 

 



5. Wawancara II  

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-

kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan. 

6. Keputusan Kredit  

Keputusan kredit dalam hal ini menentukan apakah kredit akan diberika 

atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya 

keputusan kredit yang akan mencakup: 

a. Jumlah uang yang diterima. 

b. Jangka waktu kredit. 

c. Dan biaya-biaya yang harus dibayar. 

a) Persetujuan Permohonan Kredit 

Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan 

sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Langkah-

langkah yang harus diambil antara lain: 

a. Surat penugasan persetujuan pemohonan kredit 

b. Pengikatan jaminan. 

c. Penandatanganan perjanjian kredit.  

d. Penandatanganan surat Aksep. 

e. Informasi untuk bagian lain. 

f. Pembayaran bea material kredit. 

g. Pembayaran provisi kredit atau commitmen fee. 

h. Asuransi barang jaminan. 

i. Asuransi kredit. 

b) Penolakan Permohonan Kredit 

Penolakan permohonan dapat terjadi oleh kegiatan kredit atau cabang. 

Penolakan ini adalah untuk prmohonan kredit yang nyata-nyata dianggap 

oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan. Penolakan ini juga 

dapat dilakukan oleh bagian kredit setelah mendapat keputusan penolakan 

direksi. 

 

 



7. Penandatanganan Permohonan Kredit 

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum 

kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani kredit 

yang biasanya dilakukan antar bank dengan debitur secara langsung atau 

dengan melalui notaris. 

8. Realisasi Kredit 

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang 

diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang 

bersangkutan. 

9. Penyaluran / Penarikan Dana 

Adalah pencarian atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi 

pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, 

yaitu sekaligus atau secara bertahap.”  

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis maka dapat 

dijelaskan bahwa pelaksanaan pemberian kredit dimulai dari pengajuan berkas-

berkas, penyelidikan berkas-berkas, wawancara I, on the spot, wawancara II, 

keputusan kredit, penandatanganan perjanjian kredit, realisasi kredit dan 

penyaluran kredit. Prosedur pemberian kredit ini dapat membantu pihak bank 

dalam meminimalkan risiko kredit yang mungkin akan dihadapi oleh pihak bank. 

Prosedur pemberian kredit ini akan berbeda-beda antara satu bank dengan bank 

lain. Hal ini dikarenakan pertimbangan masing-masing bank tersebut. 

 

2.7 Peran Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Pemberian 

Kredit 

 Untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, bank 

terlebih dahulu mengadakan prosedur-prosedur dan analisa kredit. Hal ini 

mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan,prospek usahanya, jaminan 

yang diberikan faktor-faktor lainnya. Tujuannya adalah agar bank yakin bahwa 

kredit yang diberikan benar-benar aman. 



 Pemberian kredit tanpa ditinjau dan dianalisis terlebih dahulu akan sangat 

membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah akan memberikan 

data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak diberikan. 

Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit 

untuk ditagih alias macet. 

 Sehingga dari uraian yang telah dikemukakan maka peran pengendalian 

internal dalam proses pelaksanaan pemberian kredit mulai dari tahap permohonan 

kredit dari calon nasabah sampai tahap pengembalian pinjaman dirasa sangat 

diperlukan, mengingat risiko yang ditanggung oleh pihak bank cukup besar. 

Diharapkan dengan adanya pengendalian internal dapat meminimalkan risiko 

terjadinya penyimpangan dalam penggunaan pinjaman, penyalahgunaan 

wewenang dan adanya pengambilan pinjaman yang tidak tepat waktu. 

 Pengendalian internal yang dilakukan oleh pihak bank mempunyai tujuan 

antara lain; menjaga kekayaan dan catatan sendiri, tercapainya profitabilitas dan 

safety perusahaan, mengecek dan memastikan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi, mendorong dalam pemenuhan kebijakan manajemen. 

Sehingga dengan tujuan pengendalian internal tersebut akan mendukung 

terciptanya prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat dan efektif. 

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengendalian internal mempunyai 

peran yang penting dalam meningkatkan pelaksanaan keputusan pemberian kredit 

yang sehat sehingga tercapainya anggaran pemberian kredit dan pengembalian 

kredit yang tepat waktu.   

 

 

 

      

       

  

 



 DAFTAR KUESIONER VARIABEL  INDEPENDEN 

PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBERIAN KREDIT PENSIUN 

INDIKATO

R 

SUB 

INDIKATO

R 

PERTANYAAN Y R T 

Unsut-unsur 

Pengendalian 

Internal 

Lingkungan 

Pengendalian  

1. Apakah 

pemisahan 

tugas, 

wewenang 

dan 

tanggung 

jawab bagian 

kredit dalam 

struktur 

organisasi 

PT BRI telah 

diterapkan? 

2. Apakah para 

karyawan 

diberikan 

pendidikan 

dan pelatihan 

secara 

periodik? 

3. Apakah para 

karyawan PT 

BRI bekerja 

sesuai 

dengan 

pedoman 

   



kerja yang 

telah 

diberikan? 

4. Apakah PT 

BRI 

melakukan 

rotasi 

bagikaryawa

n secara 

berkala? 

 Penaksiran 

Resiko 

5. Apakah PT 

BRI telah 

mengantisipa

si apabila 

ada 

kebijakan 

pemerintah 

yang baru 

mengenai 

perkreditan 

khususnya 

kebijakan 

kredit untuk 

pensiun? 

6. Apakah 

penaksiran 

resiko untuk 

tujuan 

pelaporan 

keuangan 

telah 

   



diidentifikasi

? 

 Aktivitas 

Kegiatan 

7. Apakah 

selalu 

dilakukan 

penilaian 

kembali 

terhadap 

barang 

jaminan? 

8. Apakah 

proses 

solisitasi 

diterapkan 

dalam 

pemberian 

kredit 

pensiun? 

9. Apakah 

Pihak BRI 

melakukan 

peninjauan 

langsung ke 

tempat calon 

debitur 

secara teratur 

dan 

terencana? 

10. Apakah 

setiap 

dokumen 

   



yang 

digunakan 

dalam 

aktivitas 

perkreditan 

pensiun  

selalu diberi 

prenumbered 

dan 

diarsipkan 

secara 

sistematis? 

 Informasi dan 

Komunikasi 

11. Apakah 

evaluasi 

kelayakan 

pengendalian 

internal 

kredit telah 

diterapkan 

oleh BRI? 

12. Apakah 

pihak BRI 

selalu 

berkomunika

si secara 

periodik 

dengan calon 

debitur? 

13. Apakah 

keabsahan 

dan 

   



kelengkapan 

data yang 

disyaratkan 

oleh BRI 

kepada 

debitur telah 

diperiksa 

sepenuhnya? 

 Pengawasan 14. Apakah ada 

kebijakan 

untuk 

menentukan 

kualitas dari 

komponen 

pengendalian 

internal 

terhadap 

kelancaran 

pemberian 

pemberian 

kredit 

pensiun? 

15. Apakah 

pihak BRI 

telah 

melakukan 

pengawasan 

secara 

periodik 

terhadap 

penggunaan 

   



kredit 

pensiun?  

Tujuan 

Pengendalian 

Internal 

Keandalan 

Laporan 

Keuangan 

16. Apakah 

pemberian 

kredit 

pensiun 

dilaporkan 

tepat waktu 

dan 

memenuhi 

kebutuhan 

penggunaan 

laporan 

keuangan 

bagi pihak 

yang 

berwenang? 

17. Apakah 

setiap 

perhitungan 

laporan 

usaha 

perkreditan 

telah 

dipercayai 

kebenaran 

dan 

kelengkapan

nya 

(keakuratann

ya)? 

   



 Efisiensi dan 

Efektivitas 

Kredit 

Pensiun 

18. Apakah 

dalam 

pemberian 

kredit 

pensiun 

diadakan 

penilaian 

kepada calon 

debitur 

mengenai 

kejujuran 

dan itikad 

baik untuk 

melunasi 

kewajibanny

a? 

19. Apakah ada 

identifikasi 

permasalaha

n kredit 

pensiun yang 

telah 

diarsipkan 

sedini 

mungkin 

oleh pihak 

BRI? 

20. Apakah 

pemberian 

kredit 

pensiun 

   



disertai 

penilaian 

terhadap gaji 

yang 

diterima oleh 

calon 

debitur? 

21. Apakah 

pelaksanaan 

pengembalia

n pinjaman 

sesuai 

dengan 

waktu yang 

ditetapkan?  

 Kepatuhan 

Hukum dan 

peraturan 

yang berlaku 

22. Apakah 

pihak BRI 

melakukan 

usaha 

perkreditan 

yang 

berpedoman 

pada 

peraturan 

pemerintah 

tentang 

pelaksanaan 

usaha 

perkreditan 

yang 

berlaku? 

   



23. Apakah 

calon debitur 

yang tidak 

memenuhi 

kelengkapan 

persyaratan 

masih dapat 

mengajukan 

kredit? 

24. Apakah 

pihak BRI 

melakukan 

batas 

wewenang 

pemberian 

kredit 

pensiun? 

25. Apakah 

calon debitur 

yang 

melampaui 

batas 

wewenang 

pemberian 

kredit harus 

memuat 

laporan 

kepada 

kepala 

bagian 

kredit? 



26. Apakah 

pengendalian 

internal 

kredit telah 

mendorong 

ketaatan 

hukum dan 

peraturan 

kredit 

pensiun yang 

berlaku? 

27. Apakah 

pemberian 

kredit telah 

sesuai 

dengan 

anggaran 

yang telah 

ditetapkan?   

 

DAFTAR KUESIONER DEPENDEN 

EFEKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT PENSIUN 

INDIKATOR SUB 
INDIKATOR

PERTANYAAN Y R T 

Prosedur 

Umum 

Perkreditan  

Prinsip 

Pemberian 

Kredit 5C 

1. Apakah pihak BRI tidak 

memberikan toleransi 

jika ada penyimpangan 

atau kelemahan 

pelaksanaan kredit oleh 

   



debitur? 

2. Apakah kebijakan kredit 

yang ditentukan direksi 

sudah tepat untuk 

dilaksanakan? 

3. Apakah pihak BRI 

melakukan penilaian 

wawancara yang 

dituangkan dalam laporan 

tertulis? 

4. Apakah prinsip kehati-

hatian diterapkan dalam 

prosedur pemberian 

kredit? 

 Permohonan 

Krediit 

5. Apakah formulir 

permohonan kredit yang 

diterima secara langsung 

dicatat dalam register 

khusus yang disediakan 

oleh BRI? 

6. Apakah setiap calon 

debitur diperiksa 

kelengkapan dana dan 

kelengkapan 

administrasinya? 

7. Apakah setiap perjanjian 

kredit harus ada surat 

pengantar untuk 

pengikatan notaris? 

8.  Apakah account officer 

membuat proposal 

   



permohonan kredit 

pensiun?  

 Penyidikan 

dan Analisa 

Kredit 

9. Apakah pihak BRI 

melakukan bank checking 

untuk mendapat 

informasi tambahan? 

10. Apakah pihak BRI 

melakukan pemeriksaan 

hanya dari data-data yang 

disediakan oleh debitur 

saja? 

11. Apakah fungsi bagian 

analisa kredit dan 

pemeriksaan dipisah? 

12. Apakah pihak BRI telah 

melakukan penilaian 

terhadap penggunaan 

kredit pensiun oleh 

debitur?  

   

 Keputusan 

Permohonan 

Kredit 

13. Apakah kepala bagian 

kredir diberi wewenang 

untuk menyetujui 

permohonan kredit 

pensiun tanpa harus 

mengadakan konfirmasi 

dengan pimpinan 

cabang? 

14. Apakah permohonan 

kredit pensiun yang 

melampaui batas 

   



maksimal pemberian 

kredit harus 

mempertimbangkan hasil 

penilaian analisa bagian 

pemeriksaan? 

 Penolakan 

Permohonan 

Kredit 

15. Apakah semua penolakan 

kredit pensiun dilakukan 

secara tertulis? 

16. Apakah penolakan 

permohonan kredit 

pensiun telah dianalisa 

dari berbagai aspek yang 

dimiliki debitur? 

   

 Persetujuan 

Permohonan 

Kredit 

17. Apakah proposal kredit 

pensiun dibahas oleh 

komite kredit secara 

sirkulasi ataupun dengan 

meeting? 

18. Apakah surat persetujuan 

prinsip kredit pensiun 

telah mendapat 

persetujuan oleh anggota 

komite kredit? 

   

 Pencarian 

Fasilitas 

Kredit 

19. Apakah dalam pencarian 

fasilitas kredit tehadap 

perubahan dalam jangka 

waktu, bunga dan 

jaminan harus 

memberitahukan kepada 

anggota komite kredit? 

   



20. Apakah account officer 

membuat memorandum 

pembukaan fasilitas 

kredit pensiun 

21. Apakah pihak BRI 

melakukan fiat dropping 

dalam pencairan kredit? 

 Pelunasan 

Fasilitas 

Kredit 

22. Apakah debitur yang 

melunasi fasilitas kredit 

sesuai dengan yang 

ditargetkan? 

23. Apakah BRI telah 

mempertimbangkan 

kebijakan bagi kredit 

pensiun yang tidak 

tertagih? 

24. Apakah BRI telah 

mengasuransikan setiap 

debitur untuk 

mengantisipasi adanya 

kredit macet? 

25. Apakah ada pemeriksaan 

ulang mengenai semua 

kewajiban pokok dan 

tambahan lainnya yang 

dimiliki oleh debitur oleh 

BRI? 

   

Tujuan 

Pemberian  

Kredit 

 26. Apakah kredit pensiun 

memberikan keuntungan 

sesuai dengan yang 

   



diharapkan oleh BRI? 

27. Apakah pemberian kredit 

pensiun telah sesuai 

dengan target yang 

ditetapkan BRI? 

Kolektibilitas 

Kredit 

 28. Apakah BRI secara 

periodik melakukan 

penilaian kolektibilitas 

para debiturnya? 

29. Apakah tingkat 

pengembalian kredit 

pensiun diatas 80%? 

   

Anggaran 

Pemberian 

Kredit  

 30. Apakah realisasi 

pemberian kredit telah 

sesuai dengan anggaran 

kredit? 

31. Apakah realisasi 

anggaran pemberian 

kredit BRI mengalami 

kenaikan secara periodik?  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


