
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis di PT Bank Jabar Banten 

Bandung pada bagian kredit mikro, maka diperoleh hasil penelitian mengenai 

peranan sistem elektronik data processing dalam menunjang efektivitas pelaporan 

pemberian kredit mikro. 

 

4.1.1  Sistem Pengolahan Data Elektronik 

 Sistem pengolahan data elektronik pemberian kredit mikro yang 

diterapkan oleh PT Bank Jabar Banten dimulai dari : 

 

4.1.1.1 Perangkat Keras (Hardware) 

 Sistem komputer yang digunakan oleh PT Bank Jabar Banten adalah 

sistem komputer Stand Alone dan Local  Area Network (LAN). Sistem jaringan 

komputer Stand Alone ini digunakan mulai dari proses permohonan kredit sampai 

adanya keputusan kredit, sedangkan LAN digunakan pada saat proses pengiriman 

laporan kepada kantor pusat yang berintegrasi secara on-line sehingga 

memungkinkan semua bagian saling berhubungan. Bagian kredit mikro pada 

Bank Jabar Banten terdiri dari 12 komputer dan dengan merek Hp 15” yang 

menggunakan processor tipe Pentium IV dengan memory 128 MB. Printer yang 

digunakan sebanyak 3 buah yaitu Printer LQ 2180, Disk drive yang digunakan 

berupa floppy, CD Room dan CD RW (Writter). Pada setiap komputer dilengkapi 

hard disk dengan kapasitas 40 MB. PT Bank Jabar Banten memiliki alamat 

website yaitu www.bankjabarbanten.co.id sehingga nasabah PT Bank Jabar 

Banten yang memerlukan informasi dapat membuka website tersebut.  

 Selain jenis perangkat keras di atas, jenis perangkat keras lain yang 

digunakan dalam proses pemberian kredit adalah: 

 

 

http://www.bankjabarbanten.co.id/


a. Alat masukan 

Alat masukan digolongkan menjadi dua golongan yaitu alat masukan 

langsung dan alat masukan tidak langsung. Dalam proses pemberian kredit 

digunakan kedua jenis alat masukan tersebut yaitu keyboard, pointing 

device (mouse) dan magnetic disk. 

b. Alat Pemroses 

Untuk memproses data yang telah dimasukkan, digunakan CPU (Central 

Processing Unit) sebagai alat pemroses untuk menjalankan instruksi-

instruksi yang diberikan kepada komputer dimana instruksi-instruksi 

tersebut akan diproses untuk mengolah data dan hasilnya akan ditampilkan 

pada alat keluaran. Selain itu digunakan juga Main Memory Unit yang 

dapat menyimpan data dan instruksi dengan kapasitas yang cukup besar. 

Main Memory Unit ini terdiri dari RAM (Randomly Accesable Memory) 

dan ROM (Read Only Memory). 

c. Alat Keluaran  

Keluaran yang dapat dihasilkan pengolahan data dapat berupa gambar, 

angka, tulisan, simbol serta bentuk keluaran yang hanya dapat dibaca oleh 

mesin. Untuk mendapatkan keluaran setelah pemrosesan kredit tersebut 

maka menggunakan alat keluaran berupa printer dan disket, dan akan 

diperoleh keluaran antara lain Overall Strategy Ware Decision (Accept, 

Grey Zone, Decline). 

d. Simpana Luar 

Main memory yang dimiliki komputer tidak cukup besar untuk 

menampung semua data yang dimiliki oleh PT Bank Jabar Banten. Oleh 

karena itu, diperlukan media simpanan luar untuk menyimpan data dan 

program dalam jangka waktu tertentu  yang disebut memory eksternal 

karena terletak di luar komputer. Simpanan luar yang digunakan Bank 

Jabar Banten adalah Magnetic Disk dan Hard Disk. 

 Untuk  input data yang digunakan oleh PT Bank Jabar Banten dalam 

sistem informasi akuntansi perkreditan mikro dapat berupa data dari transaksi 

pembiayaan yaitu: 



• Formulir 

Formulir yang digunakan oleh Bank Jabar Banten untuk proses pemberian 

kredit dapta dijadikan bahan pertimbangan bagian kredit mikro dan Unit 

Bisnis dalam memberikan persetujuan pemberian kredit kepada calon debitur. 

Adapun formulir yang digunakan dalam proses pemberian kredit pada PT 

Bank Jabar Banten sebagai berikut: 

a) Form Aplikasi Kredit  

b) Laporan Kontak/Kunjungan Nasabah 

c) Kertas Kerja Approval in Principle (KK-AIP) 

d) Nota Analisa Kredit 

e) Penilaian Risiko dan Rekomendasi Keputusan (PRRK) 

f) Surat Persetujuan Prinsip 

g) Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) 

h) Surat Penolakan Kredit 

i) Nota permintaan checking IDI Bank Indonesia kepada CO 

j) Nota  permintaan penilaian agunan kepada CO 

k) Nota pengantar penyerahan dokumen legal kepada CO 

l) Checklist Compliance Review 

 

4.1.1.2 Perangkat Lunak (Software) 

  Perangkat lunak yang digunakan dalam mengolah data khususnya data 

perkreditan mikro pada PT Bank Jabar Banten Bandung yaitu dengan 

menggunakan Excel tetapi ada lock program sehingga tidak dapat diubah oleh 

cabang/KCP. Untuk laporan ke kantor pusat dapat menggunakan: 

1. Local Area Network (LAN) 

2. Faximile 

3. Email 

4. Kurir 

 

Laporan dari hasil pengolahan data perkreditan mikro berupa laporan-

laporan yang terdiri dari: 



1. Laporan New Customer Workflow Control List 

2. Laporan Existing Customer Workflow Control List 

3. Laporan Override Kredit Mikro 

4. Laporan Rekapitulasi Keputusan Kredit Mikro 

 

4.1.1.3 Sumber Daya Manusia (Brainware) 

Sumber daya manusia yang dimilki oleh PT Bank Jabar Banten saat ini 

berperan dalam pengelolaan sistem informasi untuk proses pemberian kredit. 

Dalam menyeleksi karyawan yang baru, Bank Jabar Banten lebih mengutamakan 

pegawai yang memiliki pengalaman lebih banyak dalam bidangnya masing-

masing. Untuk lebih meningkatkan kinerja karyawan, Bank Jabar Banten 

mengadakan pelatihan dan pendidikan atau training berkala di lingkungan 

perusahaan agar dapat bekerja dengan baik dan profesional.  

Sumber daya manusia khususnya untuk mikro setiap KCP ada yang 

mengelola khusus analisis kredit mikro. Tim analisis KCP/cabang ada 3, yaitu: 

1. Tenaga collecting 

2. Analis Kredit Mikro 

3. Tenaga Marketing 

Terdapat juga kantor cabang yang tenaga collecting dan marketing nya 

lebih dari satu, tergantung dari portofolionya. Setiap analisa kredit akan disimpan 

dalam hard disk (40 GB) setelah proses keputusan kredit akan di input ke dalam 

data base dengan nama Equation. Otomatis akan masuk ke data debitur di kantor 

pusat. 

 

4.1.1.4 Prosedur Pengajuan Fasilitas Kredit 

4.1.1.4.1 Pengajuan Aplikasi Kredit 

    Debitur mengisi Form Aplikasi Kredit secara lengkap dengan dilampiri 

dokumen pendukung yang diperlukan, ditandatangani oleh yang berwenang dan 

menyerahkannya kepada RM/SBO. 

 

 



4.1.1.4.2 Prosedur Penyidikan dan Analisis Kredit 

1. Pengumpulan data dan dokumen 

a. RM/SBO menerima Form Aplikasi Kredit berikut dokumen 

pendukungnya. 

b. Setelah data dan dokumen lengkap, RM/SBO meminta Credit Operations 

untuk melakukan checking Informasi Debitur Individual (IDI) Bank 

Indonesia dan informasi kolektibilitas Internal Bank Jabar Banten selama 

12 bulan terakhir. 

c. RM/SBO meminta Credit Operations atau pihak eksternal yang ditunjuk 

oleh Credit Operations untuk melakukan penilaian agunan (diluar 

penilaian agunan berdasarkan NJOP). 

d. Credit Operations menyerahkan kepada RM/SBO data kepada IDI Bank 

Indonesia, History kolektibilitas kredit internal Bank Jabar Banten 12 

bulan terakhir dan laporan penilaian agunan. 

2. Penilaian Agunan 

Berdasarkan permintaan RM/SBO, maka Credit Operations melakukan 

penilaian agunan selanjutnya diserahkan oleh Credit Operations kepada 

RM/SBO.  

3. Verifikasi Data dan Dokumen 

RM/SBO melakukan verifikasi pada akurasi dan kebenaran data dan 

dokumen. 

4. Penyampaian IDI Bank Indonesia, Penilaian Agunan dan Dokumen lainnya. 

a. RM/SBO menyampaikan seluruh data aplikasi debitur kepada CA/SBA 

berikut IDI Bank Indonesia, laporan penilaian agunan dan dokumen 

lainnya. 

b. CA/SBA meyakini konsistensi data yang disampaikan oleh RM/SBO 

5. Input data ke dalam Input Screen DBS CA/SBA melakukan input data ke 

dalam input screen BDS, meyakini kebenaran pengisian dan mengirim 

(submit) ke StrategyWare. 

 

 



6. Tindak lanjut atau Output Respons StrategyWare untuk Fixed Approval  

StrategyWare akan menghasilkan output antara lain Overall StrategyWare  

Decision, yaitu Accepr, Grey Zone, atau Decline. 

 

4.1.1.4.3 Prosedur Pemutusan Permohonan Kredit 

1. Nota Analisa Kredit 

CA/SBA mempersiapkan Nota Analisa Kredit dilengkapi dengan dokumen 

pendukung dan mengajukannya kepada pemegang kewenangan di Unit Bisnis, 

untuk kredit yang dapat diproses lebih lanjut. 

RM/SBO dapat langsung membuat Surat Penolakan Kredit apabila kredit 

tersebut ditolak. 

2. Keputusan Kredit 

Pemegang kewenangan di Unit Bisnis dan CRM melaksanakan keputusan 

kredit sesuai dengan pedoman keputusan kredit. 

a. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemegang kewenangan di Unit 

Bisnis antara lain: 

1) Meyakini kelengkapan Nota Analisa Kredit berikut dokumen-dokumen 

pendukungnya 

2) Memutus kredit secara independent sesuai kewenangannya. 

3) Apabila limit kredit yang diajukan di atas kewenangannya, maka Nota 

Analisa Kredit beserta dokumen pendukungnya diajukan langsung 

kepada pemegang kewenangan dengan memberikan rekomendasi. 

4) Apabila suatu keputusan kredit memerlukan keputusan secara Four 

eyes maka, unit bisnis mengirimkan kepada pemegang kewenangan di 

CRM dokumen sbb: 

a) Softcopy Nota Analisa Kredit, dan softcopy pendukung lainnya 

terlebih dahulu melalui e-mail. 

b) Hardcopy Nota Analisa Kredit dan pendukung lainnya. 

b. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemegang kewenangan di CRM 

antara lain: 



1) Melakukan risk assessment terhadap Nota Analisa Kredit berikut 

dokumen pendukungnya 

2) Apabila pemegang kewenangan pada CRM memerlukan penjelasan 

lenih lanjut atas Nota Analisa dari Unit Bisnis, maka pemegang 

kewenangan dapat langsung menghubungi unit bisnis. 

3) Memutus kredit secara independen sesuai dengan kewenangannya. 

4) Keputusan dan opini dari CRM dituangkan dalam Penilaian Resiko 

dan Rekomendasi Keputusan  

5) Setelah keputusan kredit diambil oleh CRM, maka Nota Analisa 

berikut dokumen pendukungnya dikembalikan kepada Unit Bisnis. 

3. SPPK/SPK 

a. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) 

1) Setelah mendapat persetujuan dari pemegang keputusan, RM/SBO 

membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada 

debitur. 

2) SPPK yang telah ditandatangani oleh debitur paling lambat 1 bulan 

sejak tanggal surat harus diserahkan kembali kepada Bank. Apabila 

dalam jangka waktu satu bulan debitur belum mengembalikan SPPK 

dimaksud, maka SPPK tersebut dibatalkan. 

b. Surat Penolakan Kredit (SPK) 

Apabila pemegang keputusan menolak permohonan kredit, RM/SBO 

membuat Surat Penolakan Kredit (SPK) dan mengirimkannya kepada 

debitur. 

4. Penandatanganan Perjanjian Kredit/Addedum Perjanjian Kredit. 

a. RM/SBO menerima SPPK yang telah ditandatangani oleh debitur dan 

meminta kepada debitur untuk menunjukkan dan atau menyerahkan asli 

dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SPPK serta 

membayar/melunasi biaya-biaya provisi, administrasi, asuransi dll. 

b. RM/SBO membuat Nota Pengantar Penyerahan Dokumen Legal dan 

diserahkan kepada Credit Operations serta meminta kepada Credit 



Operations untuk melakukan Compliance review, menyiapkan Perjanjian 

Kredit/Addedum Perjanjian Kredit dan pengikat agunan. 

c. Credit Operations melakukan: 

1) Verifikasi secara formal atas dokumen atas pemenuhan persyaratan 

kredit. 

2) Verifikasi terhadap penggunaan kewenangan memutus kredit 

3) Persiapan perjanjian kredit dan pengikat agunan 

4) Memonitor biaya-biaya yang telah dibayar oleh debitur 

5) Menyerahkan Perjanjian Kredit/Addedum Perjanjian Kredit kepada 

pemegang kewenangan di Unit Bisnis untuk melaksanakan 

penandatangan Perjanjian Kredit Addedum Perjanjian Kredit. Bentuk 

Perjanjian Kredit dibuat dengan mengacu kepada ketentuan yang 

berlaku di PT Bank Jabar Banten. 

d. Penandatanganan Perjanjian Kredit/Addedum Perjanjian Kredit 

dilaksanakan antara pemegang kewenangan di Unit Bisnis dengan debitur 

dan meminta kepada debitur agunan kredit untuk melaksanakan 

pengikatan agunan kredit untuk melaksanakan pengikatan agunan dan atau 

asuransi jiwa. 

5. Dokumen dan Administrasi 

a. Dokumen legal seperti asli Nota Analisa berikut lembar keputusan, 

Perjanjian Kredit/Addedum Perjanjian Kredit, dan dokumen agunan 

diserahkan oleh RM/SBO kepada Credit Operations atau pihak lain yang 

berwenang. 

b. Credit Operations melakukan: 

1) mempersiapkan dan memonitor pelaksanaan pengikatan agunan kredit 

sesuai dengan alur pelaksanaan yang telah berlaku dan 

mengadministrasikannya kepada klaim. 

2) Melaksanakan dan memonitor penutupan administrasi, masa laku 

asuransi dan pengurusan klaim asuransi, sesuai dengan aturan 

pelaksanaan yang berlaku. 

3) Melakukan penelitian memenuhi syarat-syarat pencarian kredit. 



4) Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan asli Perjanjian 

Kredit/Addedum Perjanjian Kredit berikut accesorinya dan dokumen 

agunan kredit. 

5) Mengaktivasi rekening dan memelihara rekening-rekening kredit. 

6. Pencarian Kredit 

a. Pencarian kredit dapat dilaksanakan setelah debitur menandatangani SPPK 

dan Perjanjian Kredit serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 

didalamnya. 

b. Telah menyerahkan bukti asli atas barang agunan kredit dan telah 

melakukan pengikatan. 

c. Telah menyelesaikan kewajiban asuransi, self financing dan melunasi 

biaya-biaya (provisi, materai, commitment fee, asuransi dll) 

d. Credit Operations telah melakukan verifikasi secara formal atas dokumen 

terhadap pemenuhan dan persyaratan pencairan kredit. 

 

4.1.1.4.4 Prosedur Monitoring dan Pelaporan Kredit 

 Credit Operations  melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Memantau kepatuhan debitur terhadap pemenuhan legal document sesuai 

dengan persyaratan perjanjian kredit, dan me-review kebenaran penetapan 

kolektibilitas kredit atas dasar sistem. 

b. Melaksanakan fungsi pelaporan kredit baik untuk kebutuhan eksternal maupun 

internal. 

c. Mengelola data perkreditan 

d. Melakukan monitoring  terhadap jangka waktu kredit dan masa laku agunan 

dan asuransi. 

 

4.1.2 Tujuan Sistem Pengolahan Data Elektronik 

 Dengan tersedianya elemen-elemen dari sistem pengolahan data elektronik 

seperti perangkat keras yang memadai, perangkat lunak yang sesuai, serta 

tersedianya prosedur yang dimanfaatkan dengan baik oleh sumber daya yang 

memadai maka diharapkan tujuan dari fungsi pengolahan data elektronik dalam 



menunjang efektivitas pemberian kredit mikro dapat tercapai. Adapun tujuan dari 

keberadaan fungsi pengolahan data elektronik prekreditan itu sendiri yaitu: 

1. Relevansi 

Credit Operations hanya akan memasukan data-data yang relevan, yaitu 

informasi umum mengenai data umum calon debitur, data hubungan calon 

debitur dengan bank dan informasi keuangan calon debitur untuk disampaikan 

kepada CA/SBA. Dengan demikian maka informasi yang dihasilkan akan 

relevan dalam mengambil keputusan dan sesuai dengan kebutuhan sekarang 

dan masa depan perusahaan.  

2. Jumlah data yang dapat dikumpulkan 

Dalam proses pemberian kredit pada PT Bank Jabar Banten data yang 

diperiksa oleh Credit Operations berupa seluruh data aplikasi debitur yang 

dapat diinput oleh CA/SBA ke dalam input screen DBS selanjutnya diolah 

untuk meyakini kebenaran pengisiannya dan dapat memberikan informasi 

untuk menyiapkan nota analisa kredit. Jumlah data yang dikumpulkan, diolah 

dan disediakan untuk pemakai ini disesuaikan dengan informasi yang 

diperlukan. 

3. Efisiensi 

Dengan hanya menginput data yang relevan dengan kegiatan analisa kredit 

maka dapat diperoleh informasi yang tepat, akurat dan lengkap yang 

dibutuhkan oleh pemakaian. Pada PT Bank Jabar Banten sistem yang 

digunakan terintegrasi di kantor pusat sehingga kantor cabang hanya 

menginput data yang ada ke dalam sistem yang telah disediakan sehingga 

dengan prosedur yang ada penggunaan komputer menjadi lebih efisien. 

4. Ketepatan Waktu 

Dalam proses pemberian kredit sedapat mungkin mengumpulkan data dan 

mengolah data dengan waktu yang cepat tetapi tetap mengutamakan untuk 

menghasilkan informasi yang tepat dan akurat. 

 

 

 



5. Fleksibilitas 

Berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pemakai harus dapat dipenuhi oleh 

fungsi pengolahan data elektronik. PT Bank Jabar Banten sebagai suatu 

perusahaan perbankan yang memiliki berbagai kebutuhan akan informasi 

memerlukan fleksibilitas yang tinggi. Oleh karena itu untuk mendukung 

proses pemberian kredit mikro sedapat mungkin dibuat suatu sistem komputer 

yang dapat memenuhi kebutuhan informasi secara lancar dan serbaguna untuk 

pemakai PT Bank Jabar Banten menggunakan sistem BDS (Branc Delivery 

System) eMAS dan LOS (Loan Origination Sistem) untuk proses pemberian 

kredit mikro. 

6. Ketelitian dan Keamanan 

Untuk proses pemberian kredit mikro bagi pihak tertentu dalam menggunakan 

sistem yang sudah ada sehingga hanya pihak berwenang yang memiliki 

password saja yang berhak menggunakan informasi yang dihasilkan 

komputer. Pihak yang tidak berkaitan dengan informasi yang dihasilkan dari 

sistem pengolah data elektronik tidak dapat menggunakan informasi tersebut, 

dengan demikian maka dapat menghindari penggunaan informasi yang tidak 

seharusnya. 

7. Ekonomis 

Nilai investasi untuk pengembangan sistem pengolahan data elektronik 

berbanding lurus dengan kemajuan dan besar asset yang dimiliki oleh PT 

Bank Jabar Banten. 

 

4.1.3 Prosedur Pemberian Kredit 

Agar pemberian kredit efektif maka pihak bank menggunakan prinsip-

prinsip dasar dalam pemberian kredit, yaitu prinsip 5C: 

1. Character 

Karakter atau watak dari calon debitur dapat diketahui dari wawancara 

pendahuluan yang dilakukan pada tahap prosedur penyidikan dan analisis 

kredit. PT Bank Jabar Banten juga melakukan penilaian terhadap karakter 

calon debitur untuk membayar kembali kredit yang meliputi moral dan sifat 



pribadi, kehidupan ditengah masyarakat dan perilaku calon debitur. Karakter 

ini juga harus didapat melalui reputasinya lingkungan usaha, informasi antar 

bank dan perkumpulan usaha yang pernah diikutinya. 

2. Capacity 

PT Bank Jabar Banten harus mengetahui sampai sejauh mana nasabah yang 

mengajukan permohonan kredit dapat mengembalikan pinjaman beserta 

bunganya. Penilaian yang dilakukan PT Bank Jabar Banten dilihat melalui 

kegiatan usahanya dan kemampuannya menjalankan usaha dan mendapat laba 

yang diharapkan 

3. Capital 

Hal ini berhubungan dengan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon 

debitur untuk menjalankan usahanya sehingga dapat diketahui perbandingan 

modal dengan kredit yang diterimanya dalam menjalankan usahanya. Hal 

tersebut dapat dianalisis pada sistem analisa kredit pada PT Bank Jabar Banten 

dengan melihat data keuangan calon debitur dan besar jaminan yang 

diserahkan oleh calon debitur. 

4. Collateral 

Hal ini menyangkut barang-barang yang dijaminkan oleh calon debitur atas 

kredit yang akan diterimanya. PT Bank Jabar Banten harus mengecek 

kelengkapan dokumen beserta lampirannya dengan teliti yang dilakukan oleh 

Credit Operations. Untuk menilai jaminan kredit PT Bank Jabar Banten 

melakukan kunjungan langsung yang dilakukan oleh Risk Management. 

5. Condition 

PT Bank Jabar Banten dapat mempertimbangkan sejauh mana kondisi 

perekonomian berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon debitur, misalnya 

laju inflasi sehingga PT Bank Jabar Banten dapat mempertimbangkan jenis 

kredit yang akan dibiayai, komposisinya serta jumlah maksium kredit yang 

dapat diberikan kepada setiap debitur. 

 

 

 



4.1.4 Efektivitas Pemberian Kredit 

Dalam prosedur pemberian kredit, Credit Operations Management akan 

menilai permohonan kredit, meneliti berbagai aspek yang menyangkut keadaan 

usaha calon debitur yang tujuan utamanya adalah diperolehnya keyakinan bahwa 

calon debitur mempunyai kemampuan untuk memenuhi kepada bank secara 

teratur, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan 

ketentuan yang disepakati. 

Efektivitas pemberian kredit dapat dinilai dari: 

1. Tercapainya Anggaran Pemberian Kredit 

Bank dalam memberikan kredit kepada calon nasabah terlebih dahulu 

merencanakan jumlah kredit yang akan diberikan. PT Bank Jabar Banten dalam 

menentukan anggaran kredit melakukan RKAP (Rencana Kerja Anggaran 

Perusahaan) dimana RKAP ini menentukan ukuran kinerja PT Bank Jabar Banten 

disetiap cabangnya. Selain itu juga RKAP ini menentukan target yang akan 

dicapai oleh PT Bank Jabar Banten dalam memberikan kredit kepada nasabahnya 

yaitu sejauh mana nasabah yang meminjam kredit kepada PT Bank Jabar Banten 

dapat mengembalikan kredit yang telah dipinjamnya. PT Bank Jabar Banten 

membuat anggaran pemberian kredit yang berlaku untuk satu tahun mendatang 

pada tahun yang bersangkutan. Anggaran kredit ini disusun oleh pemegang 

kewenangan yang ada pada PT Bank Jabar Banten dengan mempertimbangkan 

beberapa hal yaitu: 

1) “Kebijakan Umum Direksi” yang memberikan standar ekspansi kredit yang 

akan ditetapkan oleh setiap kantor cabang. Setiap tahunnya kebijakan ini 

diberikan oleh kantor pusat dan berlaku untuk seluruh kantor cabang PT Bank 

Jabar Banten 

2) Perkembangan kantor cabang yang bersangkutan 

3) Sumber dana yang akan diperoleh untuk mencapai anggaran kredit yang 

ditetapkan 

4) Anggaran kredit tahun sebelumnya 

5) Keadaan perekonomian negara 

 



2. Membaiknya posisi kolektibilitas kredit 

Dalam menentukan kolektibilitas kredit PT Bank Jabar Banten dibagi 

dalam dua cara sesuai dengan jumlah pemberian kredit mikro yaitu: 

a. Kredit Modal kerja 

Jangka waktu pengembalian kredit modal kerja pada PT Bank Jabar 

Banten adalah 1 (satu) tahun, tetapi jangka waktu pengembalian kredit dapat 

diperpanjang apabila debitur mengajukan permohonan perpanjangan jangka 

waktu kredit. 

Jika nasabah mengajukan permohonan perpanjangan waktu kredit 

dilakukan analisis kredit dengan menggunakan BDS (Branc Delivery System) 

eMAS dengan mengklik icon SBSS (Small Business Scoring System) 

kemudian masuk dalam mnu layer informasi umum dengan mengisi jenis 

permohonan (New + Extention) yang merupakan jenis permohonan baru 

disertai dengan perpanjangan jangka waktu atas fasilitas kredit yang sudah 

diberikan. Hasil analisis kredit dari sistem BDS (Branc Delivery System) 

eMAS tersebut menghasilkan 3 (tiga) keputusan yaitu accept, grey zone dan 

decline. 

b. Kredit investasi 

 Jangka waktu pengembalian kredit investasi yaitu dengan cara 

menganalisis perolehan laba yang akan diterima debitur dalam jangka waktu 

tertentu. Unit Bisnis terlebih dahulu menganalisis proyeksi laba yang akan 

diterima dengan cara menghitung NPV dan IRR dengan menggunakan sistem 

analisa kredit yang sudah ada. Dengan sistem tersebut Unit Bisnis dapat 

menghitung ratio keuangan dari pemohon kredit tersebut. Hasil analisa 

tertentu menentukan berapa lama jangka waktu pengembalian kredit yang 

dapat dicapai oleh debitur sehingga dapat dikatakan pemberian kredit layak 

diberikan atau tidak. 

Tingkat pengembalian dinilai efektif dengan cara membandingkan 

pengembalian kredit yang diperoleh PT Bank Jabar Banten dengan tahun 

sebelumnya dan menilai apakah target yang telah ditemukan sebelumnya 

dalam Rapat Anggaran Kerja Perusahaan (RKAP) telah tercapai. 



3. Dilaksanakannya prosedur pemberian kredit 

Dalam melakukan proses pemberian kredit PT Bank Jabar Banten 

mempunyai prosedur pemberian kredit yang dinamakan prosedur pemberian 

kredit mikro dengan menggunakan strategy ware. Prosedur-prosedur tersebut 

terbagi dalam beberapa tahap yaitu tahap pengajuan fasilitas kredit penyidikan 

dan analisis kredit, pemutusan permohonan kredit serta monitoring dan pelaporan 

kredit. 

Dalam setiap tahap diperlukan input berupa data-data mengenai calon 

debitur yang mengajukan permohonan kredit. Semua data yang diperlukan dalam 

proses pemberian kredit mikro dimasukkan ke dalam suatu sistem BDS eMAS 

dan LOS (Loan Origination System) yang dirancang dalam proses kredit sehingga 

menghasilkan output dalam mengambil suatu keputusan bagi risk management I 

dan unit bisnis. Masing-masing tahap memiliki otorisasi dan tanggung jawab yang 

berbeda antara Risk Management, Unit Bisnis dan Credit Operations. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang fungsi sistem 

pengolahan data elektronik dalam menunjang efektivitas pemberian kredit mikro, 

maka diperoleh pembahasan sebagai berikut: 

 

4.2.1 Peranan Sistem Pengolahan data Elektronik dalam Menunjang 

Efektivitas Pelaporan Pemberian Kredit 

Dalam proses pemberian kredit, PT Bank Jabar Banten telah menggunakan 

sistem informasi akuntansi perkreditan yang memadai. Sistem informasi akuntansi 

pada proses pemberian kredit dibantu dengan menggunakan komputer. 

Penggunaan komputer sebagai pengolahan data akan menunjang efektivitas 

pemberian kredit mikro pada PT Bank Jabar Banten. Fungsi sistem pengolahan 

data elektronik dalam proses pemberian kredit di PT Bank Jabar Banten telah 

memadai, hal ini terbukti dengan adanya hal-hal berikut ini: 

 

 



1. Adanya unsur sistem pengolahan data elektronik yang memadai 

1) Perangkat keras (Hardware) 

 Dalam pelaksanaan sistem pengolahan data elektronik, PT Bank 

Jabar Banten telah menggunakan perangkat keras yang sesuai dengan 

spesifikasi untuk melakukan proses pemberian kredit pada saat 

penginputan data nasabah yang mengajukan permohonan kredit hingga 

menjadi legal document guna mengawasi debitur dalam penetapan 

kolektibilitas kredit. Perangkat keras yang digunakan oleh PT Bank Jabar 

Banten pada bagian Risk Management terdiri dari 12 komputer dengan 

merek komputer Zyrex berukuran 15” yang menggunakan processor tipe 

Pentium IV dengan memori 128 MB. Printer yang digunakan sebanyak 3 

(tiga) buah yaitu Printer HP Laser Jet 1200 P, Disk Drive yang digunakan 

berupa floppy, CD Rom dan CD RW (Writer). Pada setiap komputer 

dilengkapi hard disk dengan kapasitas 40 GB. Selain itu adanya web site 

yang dapat digunakan nasabah untuk mendapatkan informasi. 

Pada bagian Risk management di PT Bank Jabar Banten, perangkat 

keras yang ada dapat menunjang dalam proses pemberian kredit secara 

elektronik. CPU dan hard disk adalah yang memiliki kapasitas besar. Hal 

ini karena banyknya data yang harus diolah oleh bagian Credit Operations 

dan unit Bisnis dalam proses pemberian kredit. 

Printer yang digunakan juga mempunyai kecepatan tinggi, 

sehingga tidak perlu waktu lama untuk menghasilkan output dari 

pengolahan data perkreditan secara elektronik. 

File-file yang telah diolah disimpan dalam magnetic disk sebagai 

back up untuk berjaga-jaga bila ada yang memerlukan dan terhindar dari 

kehilangan data dalam komputer. Perangkat keras yang dimiliki oleh PT 

Bank Jabar Banten telah disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan 

teknologi yang ada dan sesuai dengan pengolahan data perkreditan. 

Memadainya perangkat keras yang dimiliki oleh PT Bank Jabar 

Banten di pengendaian yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

memperlancar efektivitas proses pengolahan data elektronik pengendalian 



yang dilakukan dapat dilihat dengan dilakukannya pemeliharaan terhadap 

perangkat keras yang dimiliki perusahaan.  

Pemeliharaan dilakukan secara rutin dan berkala setiap bulannya 

dengan menggunakan jasa teknisi dari luar yang berpengalaman sehingga 

dapat mencegah dan mengurangi kegagalan sistem dalam proses 

pengolahan data. Dan melakukan perbaikan dengan cepat apabila ada 

kerusakan pada perangkat keras. 

Peralatan merupakan sarana dan prasarana dalam yang digunakan 

dalam menjalankan pelaksanaan sistem informasi akuntansi perkreditan di 

PT Bank Jabar Banten. Data yang digunakan berupa formulir yang 

digunakan oleh PT Bank Jabar Banten untuk proses pemberian kredit 

dapat dijadikan bahan pertimbangan Risk Management dan Unit Bisnis 

dalam memberikan persetujuan pemberian kredit kepada calon debitur. 

Pencatatan dilakukan untuk mendukung proses pemberian kredit serta 

menggunakan jurnal, buku besar dan buku besar pembantu sebagai catatan 

dalam kegiatan usahanya. 

2) Perangkat Lunak (Software) 

Untuk melakukan pengolahan data elektronik perusahaan telah 

memiliki perangkat pembantu yang merupakan perangkat lunak 

(Software). Perangkat lunak yang digunakan dalam mengolah data 

perkreditan pada PT Bank Jabar Banten yaitu dengan menggunakan sistem 

BDS (Branc Delivery System) eMAS dan LOS (Loan Origination System). 

Untuk proses pemberian kredit mikro dengan sistem BDS (Branc Delivery 

System) eMAS menggunakan menu Small Business Scoring System 

(SBSS) yang hanya dapat digunakan SBO/SBA di Unit Bisnis. Sedangkan 

sistem LOS (Loan Origination System) merupakan pengembangan dari 

sistem eMAS, semua data pada LOS tidak disimpan ke dalam data file 

tetapi langsung dikirimkan ke sistem eMAS. 

Penggunaan user ID atau password dalam setiap memasukan data 

dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan data perkreditan untuk 

pihak yang tidak berkepentingan. 



Hasil pengolahan data perkreditan mikro berupa laporan-laporan yang 

terdiri dari laporan New Customer Work Flow Control List, laporan 

Existing Customer Work  Flow Control List, laporan Override Kredit 

Mikro dan Laporan Rekapitulasi Keputusan Kredit Mikro. 

3) Sumber Daya Manusia (SDM) 

PT Bank Jabar Banten telah memiliki sumber daya manusia yang 

memadai untuk melakukan pengolahan data elektronik perkreditan. 

Karyawan didukung oleh latar belakang pendidikan yang memadai dan 

pengalaman yang dimiliki ditambah pelatihan-pelatihan yang diberikan 

secara berkala di lingkungan perusahaan agar dapat bekerja dengan baik 

dan professional. Walaupun demikian PT Bank Jabar Banten tidak 

memiliki analis dan programmer karena semuanya terintegrasi dari kantor 

pusat sedangkan untuk teknisi perusahaan menggunakan jasa dari luar 

perusahaan. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian kredit adalah Unit 

Bisnis, Risk Management,  serta Credit Operations yang masing-masing 

memiliki otoritas dan tanggung jawab berbeda dalam menganalisis 

permohonan kredit nasabah. 

4) Prosedur (Procedure) 

Prosedur merupakan pedoman yang harus diikuti dan merupakan 

pedoman yang harus diikuti dan merupakan aktivitas yang saling 

berhubungan. Aktivitas perkreditan di PT Bank Jabar Banten telah 

memiliki pengolahan data dan pengaksesan data untuk proses perkreditan 

yaitu Prosedur Kredit mikro dengan menggunakan StrategyWare. Prosedur 

Mikro ini terdiri dari: 

a. Prosedur Pengajuan Fasilitas Kredit 

Dimulai dengan debitur mengisi form aplikasi kredit secara lengkap 

dengan dilampiri dokumen pendukung yang diperlukan, 

ditandatangani oleh yang berwenang dan menyerahkannya kepada 

RM/SBO. 

 



b. Prosedur Penyidikan dan Analisis Kredit 

Dimulai dengan pengumpulan data dokumen yaitu RM/SBO menerima 

Form Aplikasi Kredit berikut dokumen pendukungnya, setelah data 

dan dokumen lengkap, Credit Operations melakukan checking 

informasi kolektibilitas Internal PT Bank Jabar Banten selama 12 

bulan terakhir lalu dilakukan penilaian agunan. Credit operations 

menyerahkan kepada RM/SBO data kepada IDI Bank Indonesia, 

history kolektibilitas kredit internal Bank Jabar Banten 12 bulan 

terakhir dan laporn penilaian agunan. Kemudian RM/SBO melakukan 

verifikasi pada akurasi dan kebenaran data dan dokumen yang 

kemudian disampaikan kepada CA/SBA. CA/SBA melakukan input 

data ke dalam input screen BDS meyakini kebenaran pengisian dan 

mengirim (submit) ke StrategyWare yang kemudian menghasilkan 

output antara lain overall StrategyWare decision, yaitu Accept, Grey 

Zone, atau Decline. Selanjutnya BS akan mengeluarkan Small Business 

Scoring Summary (SBSS) yang harus dicetak dan ditandatangani oleh 

CA/SBA. 

c. Prosedur Pemutusan Permohonan Kredit 

Dimulai dengan CA/SBA mempersiapkan Nota Analisa Kredit 

dilengkapi dengan dokumen pendukung dan mengajukannya kepada 

pemegang kewenangan di Unit Bisnis. Untuk kredit yang diproses 

lebih lanjut. RM/SBO dapat langsung membuat Surat Penolakan 

Kredit apabila kredit tersebut ditolak. Kemudian pemegang 

kewenangan di Unit Bisnis dan CRM melaksanakan keputusan kredit 

sesuai dengan pedoman keputusan kredit. Setelah mendapat 

persetujuan dari pemegang keputusan, RM/SBO membuat Surat 

Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada debitur. Apabila 

pemegang saham menolak permohonan kredit, RM/SBO membuat 

Surat Penolakan Kredit (SPK) dan mengirimkannya kepada debitur. 

Setelah menerima SPPK yang ditandatangani oleh debitur, RM/SBO 

meminta kepada debitur untuk menunjukkan atau menyerahkan asli 



dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SPPK serta 

membayar/melunasi biaya provisi, administrasi, asuransi dll. Lalu 

dibuat Nota Pengantar Penyerahan Dokumen Legal dan diserahkan 

kepada Credit Operations untuk melakukan compliance review, 

menyiapkan Perjanjian Kredit/Addedum Perjanjian Kredit dan 

pengikat agunan. Setelah penandatanganan perjanjian kredit 

dilaksanakan antara pemegang kewenangan di unit bisnis dengan 

debitur, dokumen legal diserahkan oleh RM/SBO kepada Credit 

Operations atau pihak lain yang berwenang dan pencarian kredit dapat 

dilaksanakan setelah debitur menandatangani SPPK dan Perjanjian 

Kredit serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan didalamnya. 

d. Prosedur Monitoring dan pelaporan Kredit 

Dalam melaksanakan monitoring, credit operations melakukan 

pemantauan kepatuhan debitur terhadap pemenuhan legal dokumen 

sesuai dengan persyaratan perjanjian kredit dan me-review kebenaran 

penetapan kolektibilitas kredit atas dasar sistem. Kemudian 

melaksanakan fungsi pelaporan kredit baik untuk kebutuhan eksternal 

maupun internal lalu mengelola data perkreditan yang selanjutnya 

dilakukan monitoring terhadap jangka waktu kredit dan masa laku 

agunan dan asuransi. 

 

2. Terwujudnya tujuan dari fungsi sistem pengolahan data elektronik perkreditan 

Tujuan sistem pengolahan data elektronik adalah menghasilkan informasi 

yang berguna bagi para pemakai. Informasi yang dihasilkan tersebut haruslah 

akurat, relevan, aman dan tepat waktu. Pengolahan data elektronik perkreditan 

pada PT Bank Jabar Banten telah memadai karena dapat menghasilkan 

informasi yang berguna bagi debitur dan perusahaan serta pemakai lain, hal 

tersebut terbukti dengan adanya: 

 

 



1) Relevansi 

Disebabkan oleh adanya keterbatasan dalam mengolah data dan 

menyimpan, komputer tidak mempunyai kemampuan untuk menangani 

semua data yang diperoleh. Oleh karena itu, CA/SBA hanya akan 

memasukkan input data yang berhubungan dengan proses pemberian 

kredit dengan terlebih dahulu meyakini konsistensi data yang 

disampaikan. Dengan demikian maka informasi yang dihasilkan akan 

relevan dengan pengambilan keputusan kredit. 

2) Jumlah data yang dapat dikumpulkan 

Jumlah data yang dpat dikumpulkan adalah jumlah ukuran dari jumlah 

data yang dapat dikumpulkan, diolah dan disediakan untuk pemakaian 

dalam suatu waktu. Dengan menggunakan sistem pengolahan data 

elektronik jumlah data yang dapat dikumpulkan lebih banyak daripada 

pengolahan data secara manual yang telah disesuaikan dengan sistem yang 

telah ada pada PT Bank Jabar Banten 

3) Efisiensi 

Efisiensi berhubungan dengan hasil yang dicapai dibandingkan 

pemasukannya. Dengan adanya sistem yang terealisasi pada kantor pusat 

maka akan menghemat waktu sehingga penggunaan komputer makin 

efisien dalam pengolahan data. 

4) Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu dalam mengumpulkan dan mengolah data serta 

menghasilkan informasi kepada pemakai merupakan tujuan yang penting 

dalam situasi tertentu. Penggunaan menu SBSS (Small Business Scoring 

System) pada sistem eMAS dan LOS (Loan Origination System) 

mendukung ketepatan waktu dalam menyediakan informasi yang 

dibutuhkan pengguna. 

5) Fleksibilitas 

Fleksibilitas merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pemakai 

akan informasi secara lancar dan serbaguna. Sistem BDS eMAS dan LOS 

(Loan Origination Sistem) merupakan sistem yang digunakan oleh PT 



Bank Jabar Banten sehingga teknologi yang ada diarahkan untuk fleksibel 

dan dinamis dalam perubahan yang terjadi di dunia perbankan. 

6) Ketelitian dan Keamanan 

Kesalahan dan kehilangan data merupakan faktor yang menentukan dalam 

menilai dapat dipercayanya suatu informasi dalam sistem yang ada pada 

PT Bank Jabar Banten. Pengguna SBSS harus terdaftar sebagai SBO/SBA 

yang memiliki Id pengguna (User ID) dan password yang telah tercatat di 

dalam sistem BDS (Branc Delivery System) eMAS dan LOS (Loan 

Origination System). Petugas yang dapat menggunakan sistem SBSS ini 

adalah SBO/SBA di unit bisnis CBC, hub dan community Branc, sehingga 

hanya pihak yang berorientasi saja yang dapat menggunakan informasi itu. 

7) Ekonomis 

Perlu dipertimbangkan manfaat yang akan dicapai dibandingkan dengan 

biaya yang dikorbankan dlam merubah data menjadi informasi. Pada PT 

Bank Jabar Banten, salah satu sasaran paling luasnya yaitu menkonversi 

data dengan biaya yang wajar. 

3. Adanya Prosedur Pemberian Kredit 

Pada prosedur pemberian kredit menggunakan prinsip-prinsip 5C, yaitu: 

1) Character 

Pada tahap penyidikan dan analisis kredit PT Bank Jabar Banten 

melakukan penilaian terhadap karakter calon debitur. Karakter ini 

didapatkan melalui reputasinya, informasi antar bank dan perkumpulan 

usaha yang pernah diikutinya. 

2) Capacity 

Untuk melihat sejauh mana calon debitur dapat menjalankan usahanya 

dengan melihat kegiatan usaha yang dijalankan oleh debitur dan 

kemampuannya menjalankan usahanya. 

3) Capital 

Berhubungan dengan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon 

debitur untuk menjalankan usahanya sehingga dapat diketahui 



perbandingan modal sendiri dengan kredit yang diterimanya dalam 

menjalankan usahanya. 

4) Collateral 

Menyangkut barang-barang yang dijaminkan oleh calon debitur. PT Bank 

Jabar Banten terlebih dahulu melakukan pengecekan kelengkapan 

dokumen beserta lampirannya pada nota analisa yang berisi agunan kredit 

dari calon nasabah 

5) Condition 

Pemberian kredit yang dilakukan oleh PT Bank Jabar Banten terlebih 

dahulu melihat kondisi perekonomian Negara yang sangat berpengaruh 

pada kegiatan usaha debitur serta penentuan jenis kredit dan jumlah 

maksimum yang dapat diberikan PT Bank Jabar Banten. 

4. Adanya efektivitas pemberian kredit. 

Efektivitas selalu berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan, 

dimana suatu perusahaan dapat ditetapkan, dimana suatu perusahaan dapat 

diartikan telah dioperasikan secara efektif apabila perusahaan tersebut 

dapat mencapai hasil yang bisa dicapai. 

Pemberian kredit mikro pada PT Bank Jabar Banten telah memadai, hal ini 

didukung dengan adanya unsur-unsur efektivitas pemberian kredit, yaitu: 

a. Tercapainya Anggaran Pemberian Kredit 

Pada PT Bank Jabar Banten, penentuan anggaran kredit direncanakan 

dalam RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan). RKAP ini bertujuan 

untuk menentukan ukuran kinerja pada setiap kantor cabang bank Jabar 

Banten. RKAP tersebut disusun oleh pemegang kewenangan di kantor 

pusat setiap tahunnya. Anggaran kredit pada PT Bank Jabar Banten tidak 

ditentukan dalam limit tertentu, pemberian kredit dapat disetujui apabila 

kredit yang diajukan oleh nasabah telah sesuai dengan persyaratan yang 

ada dan tersedianya dan dari pihak ketiga dalam tahap pencarian kredit. 

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pemegang kewenangan di 

kantor pusat dalam menentukan anggaran kredit. 

 



1) Kebijakan Umum Direksi 

Kebijaksanaan perkreditan diperlukan untuk mengurangi terjadinya 

resiko macet, oleh karena itu PT Bank Jabar Banten perlu menetapkan 

kebijakan perkreditan untuk mencapai efektivitas pemberian kredit. 

Kebijakan yang dibuat setiap tahun di kantor pusat memberikan 

standar ekspansi kredit bagi setiap kantor cabang PT Bank Jabar 

Banten. Dengan demikian adanya aturan-aturan yang telah ditentukan 

PT Bank Jabar Banten dalam proses pemberian kredit sehingga proses 

pemberian kredit dapat lebih terarah. 

2) Perkembangan kantor cabang yang bersangkutan 

Perkembangan kantor cabang dapat dinilai setiap tahun dengan cara 

membandingkan kinerja dari kantor PT Bank Jabar Banten dengan 

tahun sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan sejauh mana 

perkembangan PT Bank Jabar Banten dalam menjalankan setiap proses 

pemberian kredit 

3) Sumber dana yang akan diperoleh untuk mencapai anggaran kredit 

yang ditetapkan. 

Keputusan pemberian kredit yang diajukan oleh nasabah pada PT Bank 

Jabar Banten tergantung dari tersedia atau tidaknya dana yang 

diperlukan oleh nasabah yang mengajukan permohonan kredit dari 

pihak ketiga. 

4) Anggaran kredit tahun sebelumnya 

Pertimbangan lain bagi pemegang kewenangan dalam menentukan 

anggaran kredit yaitu dengan cara membandingkan anggaran tahun 

sebelumnya. Sejauhmana anggaran yang ada telah efektif dalam 

mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh PT Bank Jabar Banten. 

5) Keadaan perekonomian negara 

Keadan perekonomian suatu negara menjadi salah satu bahan 

pertimbangan dalam memberikan kredit. Salah satu tujuan PT Bank 

Jabar Banten dalam memberikan kredit mikro yaitu untuk memajukan 



keadaan perekonomian negara dan juga dapat mengurangi angka 

pengangguran. 

 

b. Dilaksanakannya prosedur pemberian kredit 

Suatu sistem dan prosedur dapat dikatakan memadai apabila setiap 

kegiatan atau transaksi yang terjadi dicatat dan diotorisasi oleh bagian 

yang berwenang dan setiap tahap pada setiap bagian didokumentasi dalam 

suatu formulir yang memadai dan otorisasi. 

Dalam melakukan prosedur pemberian kredit mikrosetiap tahap harus 

dilaksanakan satu per satu karena setiap tahap menentukan tahap 

berikutnya. PT Bank Jabar Banten dalam melaksanakan prosedur 

pemberian kredit mikrodengan menggunakan StrateyWare. Kelemahan 

proses pemberian kredit mikro dengan menggunakan StrategyWare ini 

adalah prosesnya yang lama dikarenakan pengambilan keputusan kredit 

melibatkan beberapa pihak sehingga kedua pihak antara Risk Management 

dan Unit Bisnis harus menghasilkan keputusan yang sama dalam proses 

pemberian kredit mikro. Adapun tahap-tahap prosedur pemberian kredit 

mikro dengan menggunakan StrategyWare yaitu: 

a) Prosedur pengajuan fasilitas kredit 

Dimulai dengan debitur mengisi Form Aplikasi Kredit secara lengkap 

dengan dilampiri dengan dokumen pendukung yang diperlukan, 

ditandatangani oleh yang berwenang dan menyerahkannya kepada 

RM/SBO. 

b) Prosedur Penyidikan dan Analisis Kredit 

Dimulai dengan pengumpulan data dokumen yaitu RM/SBO menerima 

Form Aplikasi Kredit berikut dokumen pendukungnya, setelah data 

dan dokumen lengkap, Credit Operations melakukan checking 

informasi kolektibilitas Internal PT Bank Jabar Banten selama 12 

bulan terakhir lalu dilakukan penilaian agunan. Credit operations 

menyerahkan kepada RM/SBO data kepada IDI Bank Indonesia, 

history kolektibilitas kredit internal Bank Jabar Banten 12 bulan 



terakhir dan laporan penilaian agunan. Kemudian RM/SBO melakukan 

verifikasi pada akurasi dan kebenaran data dan dokumen yang 

kemudian disampaikan kepada CA/SBA. CA/SBA melakukan input 

data ke dalam input screen BDS meyakini kebenaran pengisian dan 

mengirim (submit) ke StrategyWare yang kemudian menghasilkan 

output antara lain overall StrategyWare decision, yaitu Accept, Grey 

Zone, atau Decline. Selanjutnya BS akan mengeluarkan Small Business 

Scoring Summary (SBSS) yang harus dicetak dan ditandatangani oleh 

CA/SBA. 

c) Prosedur Pemutusan Permohonan Kredit 

Dimulai dengan CA/SBA mempersiapkan Nota Analisa Kredit 

dilengkapi dengan dokumen pendukung dan mengajukannya kepada 

pemegang kewenangan di Unit Bisnis. Untuk kredit yang diproses 

lebih lanjut. RM/SBO dapat langsung membuat Surat Penolakan 

Kredit apabila kredit tersebut ditolak. Kemudian pemegang 

kewenangan di Unit Bisnis dan CRM melaksanakan keputusan kredit 

sesuai dengan pedoman keputusan kredit. Setelah mendapat 

persetujuan dari pemegang keputusan, RM/SBO membuat Surat 

Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada debitur. Apabila 

pemegang saham menolak permohonan kredit, RM/SBO membuat 

Surat Penolakan Kredit (SPK) dan mengirimkannya kepada debitur. 

Setelah menerima SPPK yang ditandatangani oleh debitur, RM/SBO 

meminta kepada debitur untuk menunjukkan atau menyerahkan asli 

dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SPPK serta 

membayar/melunasi biaya provisi, administrasi, asuransi dll. Lalu 

dibuat Nota Pengantar Penyerahan Dokumen Legal dan diserahkan 

kepada Credit Operations untuk melakukan compliance review, 

menyiapkan Perjanjian Kredit/Addedum Perjanjian Kredit dan 

pengikat agunan. Setelah penandatanganan perjanjian kredit 

dilaksanakan antara pemegang kewenangan di unit bisnis dengan 

debitur, dokumen legal diserahkan oleh RM/SBO kepada Credit 



Operations atau pihak lain yang berwenang dan pencarian kredit dapat 

dilaksanakan setelah debitur menandatangani SPPK dan Perjanjian 

Kredit serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan didalamnya. 

d) Prosedur Monitoring dan pelaporan Kredit 

Dalam melaksanakan monitoring, credit operations melakukan 

pemantauan kepatuhan debitur terhadap pemenuhan legal dokumen 

sesuai dengan persyaratan perjanjian kredit dan me-review kebenaran 

penetapan kolektibilitas kredit atas dasar sistem. Kemudian 

melaksanakan fungsi pelaporan kredit baik untuk kebutuhan eksternal 

maupun internal lalu mengelola data perkreditan yang selanjutnya 

dilakukan monitoring terhadap jangka waktu kredit dan masa laku 

agunan dan asuransi. 

 

4.3 Hasil Pengujian 

4.3.1 Pengujian Validitas 

Uji validias dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat 

mengukur sesuai dengan yang kita harapkan. Uji validitas pada penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah pernyataan-pernyataan dalam kuesioner 

telah dapat mengukur variabel penelitian yang diinginkan 

Uji validitas butir-butir kuesioner penelitian dilakukan dengan 

menggunakan uji korelasi product moment pearson. Pengujian validitas tiap butir 

dengan cara mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total responden yang 

merupakan jumlah skor tiap butir. Selanjutnya, dalam memberikan interpretasi 

terhadap koefisien korelasi, item yang mempunyai korelasi positif dengan 

kriterium (skor total) serta korelasinya tinggi, menunjukan bahwa item tersebut 

mempunyai validitas yang tinggi pula. Jadi, apabila r hitung > r tabel maka dalam 

instrumen tersebut dinyatakan valid. Harga r tabel untuk n = 10 dengan taraf 

signifikan sebesar 0,05 adalah 0,632. 

 

 

 



1. Variabel X  

Variabel X merupakan variabel independen yaitu sistem pengolahan data 

elektronik. Berdasarkan uji validitas yang dilakukan, seluruh butir pernyataan 

dinyatakan valid. Artinya seluruh item sesuai dengan apa yang hendak kita ukur 

dan menunjukkan kekonsistenan atau keselarasan. Nilai koefisien korelasi tiap 

butir kuesioner variabel X terhadap skor totalnya yang telah dihitung dengan 

menggunakan SPSS 12 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut. 

 
Tabel 4.1 

Hasil uji Validitas Item Sistem Pengolahan Data Elektronik 
Item R Hitung R tabel  Keterangan 

1 0.792 0.632 Valid 
2 0.912 0.632 Valid 
3 0.891 0.632 Valid 
4 0.644 0.632 Valid 
5 0.920 0.632 Valid 
6 0.716 0.632 Valid 
7 0.891 0.632 Valid 
8 0.832 0.632 Valid 
9 0.852 0.632 Valid 
10 0.805 0.632 Valid 

 

Dari pengujian di atas diperoleh simpulan bahwa seluruh item pernyataan 

berada dalam keadaan valid.  

 

2. Variabel Y  

Variabel Y merupakan variabel dependen yaitu pelaporan pemberian 

kredit. Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan 

variabel Y, korelasi item-item berada diatas ґ tabel 0.632, yang berarti bahwa item 

dapat digunakan dalam pernyataan kuesioner, karena seluruh item berada dalam 

keadaan valid. Hasil uji validitas item pelaporan pemberian kredit mikro dapat 

dilihat pada table 4.2.  

 
 
 
 



Tabel 4.2 
Hasil uji Validitas Item pelaporan pemberian 

kredit mikro 
Item R Hitung R Tabel Keterangan 

1 0.849 0.632 Valid 
2 0.870 0.632 Valid 
3 0.679 0.632 Valid 
4 0.920 0.632 Valid 
5 0.691 0.632 Valid 
6 0.719 0.632 Valid 
7 0.881 0.632 Valid 
8 0.900 0.632 Valid 
9 0.868 0.632 Valid 

10 0.707 0.632 Valid 
11 0.900 0.632 Valid 
12 0.702 0.632 Valid 
13 0.754 0.632 Valid 
14 0.712 0.632 Valid 
15 0.768 0.632 Valid 
16 0.868 0.632 Valid 
17 0.736 0.632 Valid 
18 0.766 0.632 Valid 
19 0.849 0.632 Valid 
20 0.951 0.632 Valid 
21 0.844 0.632 Valid 
22 0.740 0.632 Valid 
23 0.822 0.632 Valid 
24 0.849 0.632 Valid 

 

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa dari 24 item pernyataan yang 

diajukan, semuanya dinyatakan valid.  

 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dipakai untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran 

relatif konsisten apabila pengukuran diulangi lebih dari sekali. Uji reliabilitas 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat memberikan ukuran yang 

konsisten atau tidak. 

Pengujian reliabilitas (keandalan) dilakukan setelah pengujian validitas 

dan hanya dilakukan terhadap pernyataan yang valid saja. Berdasarkan hasil 



pengujian terdapat 34 pernyataan yang valid, pernyataan tersebut yang dapat diuji 

reliabilitasnya.  

 

4.3.3 Deskripsi Variabel Sistem Pengolahan Data Elektronik 

1. Perangkat Keras 

Berdasarkan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner kepada 10 orang 

karyawan PT. Bank Jabar Banten mengenai sistem pengolahan data elektronik 

dengan dimensi perangkat keras, maka diperoleh informasi seperti pada tabel 4.3 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3 
Tanggapan Responden Mengenai dimensi perangkat keras 

Pernyataan    Jumlah Persentase (%) 

Sangat Setuju 3 15 
Setuju 15 75 

Cukup setuju 0 0 
Tidak setuju 2 10 

Sangat Tidak Setuju 0 0 
Jumlah 20 100 

 
Tabel 4.3 adalah hasil jawaban untuk pernyataan mengenai variabel X 

(Sistem pengolahan data elektronik ) dengan dimensi perangkat keras, yaitu: 15% 

responden menyatakan sangat setuju, 75% responden menyatakan setuju, dan 

10% responden menyatakan tidak setuju. Dengan demikian jawaban dari sistem 

pengolahan data elektronik PT. Bank Jabar Banten didominasi jawaban setuju 

dengan persentase 75%. 

Persentase untuk jawaban setuju sebesar 75% tersebut menunjukkan 

bahwa sistem pengolahan data elektronik PT. Bank Jabar Banten umumnya telah 

menggunakan alat bantu elektronik berupa komputer, terdapat alat masukan, alat 

pemrosesan, alat keluaran dan media penyimpanan yang memadai di bagian 

kredit. 



2. Perangkat Lunak 
Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 

10 orang karyawan PT. Bank Jabar Banten mengenai Sistem pengolahan data 

elektronik  dengan dimensi perangkat lunak, maka diperoleh informasi seperti 

pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 
Tanggapan Responden Mengenai Perangkat Lunak 

Pernyataan    Jumlah Persentase (%) 

Sangat Setuju 2 20 
Setuju 5 50 

Cukup setuju 2 20 
Tidak setuju 1 10 

Sangat Tidak Setuju 0 0 
Jumlah 10 100 

 

Tabel 4.4 adalah hasil jawaban untuk pernyataan mengenai variabel X 

(sistem pengolahan data elektronik ) dengan dimensi perangkat lunak, yaitu: 20% 

responden menyatakan sangat setuju, 50% responden menyatakan setuju, 20% 

responden menyatakan cukup setuju, dan 10% responden menyatakan tidak 

setuju. Dengan demikian jawaban dari sistem pengolahan data elektronik  PT. 

Bank Jabar Banten  didominasi jawaban setuju dengan persentase 50%. 

Persentase untuk jawaban setuju sebesar 50% tersebut menunjukkan 

bahwa sistem pengolahan data elektronik  pada PT. Bank Jabar Banten umumnya 

telah menggunakan program aplikasi tertentu dalam menunjang pemrosesan 

datanya. 

 

3. Perangkat manusia  
Berdasarkan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner kepada 10 orang 

karyawan PT. Bank Jabar Banten mengenai variabel X (sistem pengolahan data 

elektronik ) dengan dimensi perangkat manusia, maka diperoleh informasi seperti 

pada tabel 4.5 sebagai berikut: 



Tabel 4.5 
Tanggapan Responden Mengenai Perangkat Manusia 

Pernyataan    Jumlah Persentase (%) 

Sangat Setuju 8 27 
Setuju 15 50 

Cukup setuju 4 13 
Tidak setuju 3 10 

Sangat Tidak Setuju 0 0 
Jumlah 30 100 

 

Tabel 4.5 adalah hasil jawaban untuk 3 pernyataan mengenai variabel X 

(Sistem pengolahan data elektronik ) dengan dimensi perangkat manusia, yaitu: 

27% responden menyatakan sangat setuju, 50% responden menyatakan setuju, 

13% responden menyatakan cukup setuju dan 10% responden menyatakan tidak 

setuju. Dengan demikian jawaban dari sistem pengolahan data elektronik  PT. 

Bank Jabar Banten  didominasi jawaban setuju dengan persentase 50%. 

 Persentase untuk jawaban setuju sebesar 50% tersebut menunjukkan 

bahwa sistem pengolahan data elektronik  pada PT. Bank Jabar Banten umumnya 

para personil yang menggunakan komputer dalam mengolah data perkreditan 

memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup, adanya pemisahan tugas antara 

pencatat dasar perkreditan dengan operator komputer,  para pegawai yang 

ditempatkan pada bagian pengolahan data elektronik menjalankan tugasnya sesuai 

dengan peraturan organisasi yang berlaku. 

  

4. Metode Pengolahan Data Elektronik 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 

10 orang karyawan PT. Bank Jabar Banten mengenai sistem pengolahan data 

elektronik  dengan dimensi metode pengolahan data elektronik, maka diperoleh 

informasi seperti pada tabel 4.6 sebagai berikut: 

 

 



Tabel 4.6 
Tanggapan Responden Mengenai Metode Pengolahan Data Elektronik 

Pernyataan    Jumlah Persentase (%) 

Sangat Setuju 8 20 
Setuju 21 53 

Cukup setuju 7 18 
Tidak setuju 4 10 

Sangat Tidak Setuju 0 0 
Jumlah 40 100 

 

Tabel 4.6 adalah hasil jawaban untuk  pernyataan mengenai variabel X 

(Sistem pengolahan data elektronik ) dengan dimensi metode pengolahan data 

elektronik, yaitu: 20% responden menyatakan sangat setuju, 53% responden 

menyatakan setuju, 18% responden menyatakan cukup setuju, dan 10 responden 

menyatakan tidak setuju. Dengan demikian jawaban dari sistem pengolahan data 

elektronik  PT. Bank Jabar Banten  didominasi jawaban setuju dengan persentase 

53%. 

Persentase untuk jawaban setuju sebesar 53% tersebut menunjukkan 

bahwa metode pengolahan data elektronik pada PT. Bank Jabar Banten umumnya 

telah melaksanakan pengolahan data elektronik, dalam memasukkan data  selalu 

dikumpulkan terlebih dahulu sebelum diolah,  Bank menggunakan sistem On-

Line processing dalam proses pemasukan data pemberian kredit, adanya 

pemeliharaan terhadap file yang digunakan dalam fungsi perkreditan, serta 

sebelum melakukan pemutakhiran, file induk selalu mengoreksi kesalahan. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.7 

Analisis Tanggapan Responden mengenai Sistem pengolahan data elektronik 

Skala Jml No Pernyataan SS S RR TS STS  
Unsur-unsur Komputer       

Perangkat Keras       

1 
Sistem perkreditan di Bank Jabar 
Banten telah menggunakan alat 
bantu elektronik berupa komputer 

1 8 0 1 0 39 

 Persentase 10 80 0 10 0 100 

2 

Terdapat alat masukan, alat 
pemrosesan, alat keluaran dan media 
penyimpanan yang memadai di 
bagian kredit 

2 7 0 1 0 40 

 Persentase 20 70 0 10 0 100 
Perangkat Lunak       

3 

Sistem perkreditan di Bank Jabar 
Banten  harus menggunakan 
program aplikasi tertentu dalam 
menunjang pemrosesan datanya 

2 5 2 1 0 38 

 Persentase 20 50 20 10 0 100 
Perangkat Manusia       

4 

Personil yang menggunakan 
komputer dalam mengolah data 
perkreditan harus memiliki 
pengetahuan dan keahlian yang 
cukup 

2 4 3 1 0 37 

 Persentase 20 40 30 10 0 100 

5 
Harus adanya pemisahan tugas 
antara pencatat dasar perkreditan 
dengan operator komputer 

3 6 0 1 0 41 

 Persentase 30 60 0 10 0 100 

6 

Para pegawai yang ditempatkan 
pada bagian pengolahan data 
elektronik harus menjalankan 
tugasnya sesuai dengan peraturan 
organisasi yang berlaku 

3 5 1 1 0 40 

 Persentase 30 50 10 10 0 100 
Metode Pengolahan Data Elektronik       

7 
Dalam memasukkan data harus 
selalu dikumpulkan terlebih dahulu 
sebelum diolah 

2 5 2 1 0 38 

 Persentase 20 50 20 10 0 100 



8 
Bank menggunakan sistem On-Line 
processing dalam proses pemasukan 
data pemberian kredit 

1 7 1 1 0 38 

 Persentase 10 70 10 10 0 100 

9 
Harus adanya pemeliharaan terhadap 
file yang digunakan dalam fungsi 
perkreditan 

2 5 2 1 0 38 

 Persentase 20 50 20 10 0 100 

10 
Sebelum melakukan pemutakhiran, 
file induk selalu mengoreksi 
kesalahan 

3 4 2 1 0 39 

  30 40 20 10 0 100 
 Jumlah 21 56 13 10 0 388 
 Total rata-rata 105 224 39 20 0 388 
 Persentase 27.1 57.7 10.1 5.1 0 100 

 

4.3.4 Deskripsi Variabel Efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro pada 

PT. Bank Jabar Banten 

1. Pelaporan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 

10 orang karyawan PT. Bank Jabar Banten mengenai efektivitas pelaporan 

pemberian kredit mikro pada PT. Bank Jabar Banten, dengan dimensi pelaporan, 

maka diperoleh informasi seperti pada tabel 4.8 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.8 
Tanggapan Responden Mengenai Pelaporan 

Pernyataan    Jumlah Persentase (%) 

Sangat Setuju 16 40 
Setuju 12 30 

Cukup setuju 5 13 
Tidak setuju 7 18 

Sangat Tidak Setuju 0 0 
Jumlah 40 100 

 

Tabel 4.8 adalah hasil jawaban untuk pernyataan mengenai variabel Y 

(efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro) dengan dimensi pelaporan, yaitu: 



40% responden menyatakan sangat setuju, 30% responden menyatakan setuju, 

13%  responden menyatakan cukup setuju, dan 18 responden menyatakan tidak 

setuju. Dengan demikian jawaban dari efektivitas pelaporan pemberian kredit 

mikro mikropada   PT. Bank Jabar Banten  didominasi jawaban sangat setuju 

dengan persentase 40%. 

  Persentase untuk jawaban sangat setuju sebesar 40% tersebut 

menunjukkan bahwa penerapan pelaporan oleh PT. Bank Jabar Banten umumnya 

perusahaan dengan sistem On-Line proses pelaporan menjadi lebih cepat, 

dokumen yang masuk sebagai dasar pencatatan transaksi lebih dapat diandalkan, 

tepat waktu, dan lebih akurat. 

 

2. Prosedur Pemberian Kredit 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 

10 orang karyawan PT. Bank Jabar Banten mengenai efektivitas pelaporan 

pemberian kredit mikro pada PT. Bank Jabar Banten, dengan dimensi prosedur 

pemberian kredit, maka diperoleh informasi seperti pada tabel 4.9 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9 
Tanggapan Responden Mengenai Prosedur Pemberian Kredit 

Pernyataan    Jumlah Persentase (%) 

Sangat Setuju 16 40 
Setuju 12 30 

Cukup setuju 4 10 
Tidak setuju 8 20 

Sangat Tidak Setuju 0 0 
Jumlah 40 100 

 
Tabel 4.9 adalah hasil jawaban untuk pernyataan mengenai variabel Y 

(efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro) dengan dimensi prosedur 

pemberian kredit, yaitu: 40% responden menyatakan sangat setuju, 30% 

responden menyatakan setuju, 10%  responden menyatakan cukup setuju, dan 



20% responden menyatakan tidak setuju. Dengan demikian jawaban dari 

efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro mikro PT. Bank Jabar Banten  

didominasi jawaban sangat setuju dengan persentase 40%. 

 Persentase untuk jawaban sangat setuju sebesar 40% tersebut 

menunjukkan bahwa efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro PT. Bank Jabar 

Banten telah memperhatikan setiap calon debitur mengisi surat permohonan kredit 

apabila akan mengajukan permohonan kredit, surat-surat permohonan yang 

ditandatangani oleh calon debitur  disajikan sah dan lengkap, setiap surat 

permohonan kredit yang diterima dicatat dalam register khusus yang disediakan 

oleh bank, dan surat permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur telah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan kredit 

menurut jenis kreditnya. 

 

3. Analisis Kredit 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 

10 orang karyawan PT. Bank Jabar Banten mengenai efektivitas pelaporan 

pemberian kredit mikro dengan dimensi analisis kredit, maka diperoleh informasi 

seperti pada tabel 4.10 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.10 
Tanggapan Responden Mengenai Analisis Kredit 

Pernyataan    Jumlah Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 17 
Setuju 15 50 

Cukup setuju 5 17 
Tidak setuju 5 17 

Sangat Tidak Setuju 0 0 
Jumlah 30 100 

 

Tabel 4.10 adalah hasil jawaban untuk pernyataan mengenai variabel Y 

(efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro) dengan dimensi analisis kredit, 



yaitu: 17% responden menyatakan sangat setuju, 50% responden menyatakan 

setuju, 17% responden menyatakan cukup setuju, dan 17% responden menyatakan 

tidak setuju. Dengan demikian jawaban dari efektivitas pelaporan pemberian 

kredit mikro PT. Bank Jabar Banten  didominasi jawaban setuju dengan 

persentase 50%. 

Persentase untuk jawaban setuju sebesar 50% tersebut menunjukkan 

bahwa efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro PT. Bank Jabar Banten 

umumnya Bank telah melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap data 

mengenai calon debitur secara lengkap dan melalui data-data standar yang 

terdapat pada formulir permohonan kredit, melakukan pemeriksaan dan analisis 

untuk memperoleh keyakinan bahwa calon debitur mempunyai kemampuan untuk 

memenuhi kewajibannya kepada bank secara teratur, baik pembayaran pokok 

pinjaman maupun bunganya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan 

ada pemisahan fungsi antara fungsi pemeriksaan dan fungsi analisis.  

 

4. Keputusan atas Permohonan Kredit 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 

10 orang karyawan PT. Bank Jabar Banten mengenai efektivitas pelaporan 

pemberian kredit mikro dengan dimensi keputusan atas permohonan kredit, maka 

diperoleh informasi seperti pada tabel 4.11 sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 4.11 
Tanggapan Responden Mengenai Keputusan atas 

Permohonan Kredit 
Pernyataan    Jumlah Persentase (%) 

Sangat Setuju 12 30 
Setuju 13 33 

Cukup setuju 6 15 
Tidak setuju 9 23 

Sangat Tidak Setuju 0 0 
Jumlah 40 100 

 
Tabel 4.11 adalah hasil jawaban untuk pernyataan mengenai variabel Y 

(efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro) dengan dimensi keputusan atas 

permohonan kredit, yaitu: 30% responden menyatakan sangat setuju, 33% 

responden menyatakan setuju, 15% responden menyatakan cukup setuju, dan 23% 

responden menyatakan tidak setuju. Dengan demikian jawaban dari efektivitas 

pelaporan pemberian kredit mikro PT. Bank Jabar Banten  didominasi jawaban 

setuju dengan persentase 33%. 

Persentase untuk jawaban setuju sebesar 33% tersebut menunjukkan 

bahwa efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro PT. Bank Jabar Banten 

umumnya Kepala Bagian Kredit atau Kepala Cabang diberi wewenang untuk 

memutuskan permohonan kredit dalam batas-batas tertentu tanpa mengusulkan 

terlebih dahulu kepada Kantor Pusat, permohonan berada diluar batas 

wewenangnya, Kantor Cabang harus mengusulkan terlebih dahulu permohonan 

fasilitas kredit tersebut kepada Kantor Pusat disertai hasil penilaian, Kantor Pusat 

memberikan keputusan permohonan kredit yang telah dilakukan oleh bagian 

kredit atau kantor cabang setelah mengadakan penilaian permohonan fasilitas 

kredit yang diusulkan oleh bank, data dalam usul-usul kredit Kantor Pusat telah 

memuat minimal data : Informasi mengenai calon debitur selengkapnya, Aktivitas 

usaha calon debitur, Jaminan Financial statement, Cash dan Aktivitas rekening. 

 

 



5. Penolakan Permohonan Kredit 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 

10 orang karyawan PT. Bank Jabar Banten mengenai efektivitas pelaporan 

pemberian kredit mikro dengan dimensi keputusan atas permohonan kredit, maka 

diperoleh informasi seperti pada tabel 4.12 sebagai berikut: 

 
Tabel 4.12 

Tanggapan Responden Mengenai Penolakan Permohonan Kredit 
Pernyataan    Jumlah Persentase (%) 

Sangat Setuju 6 30 
Setuju 9 45 

Cukup setuju 4 20 
Tidak setuju 1 5 

Sangat Tidak Setuju 0 0 
Jumlah 20 100 

 
Tabel 4.12 adalah hasil jawaban untuk pernyataan mengenai variabel Y 

(efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro) dengan dimensi penolakan 

permohonan kredit, yaitu: 30% responden menyatakan sangat setuju, 45% 

responden menyatakan setuju, 20% responden menyatakan cukup setuju, dan 5% 

responden menyatakan tidak setuju. Dengan demikian jawaban dari efektivitas 

pelaporan pemberian kredit mikro PT. Bank Jabar Banten  didominasi jawaban 

setuju dengan persentase 45%. 

Persentase untuk jawaban setuju sebesar 45% tersebut menunjukkan 

bahwa efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro PT. Bank Jabar Banten 

umumnya semua keputusan penolakan yang dilakukan oleh bagian kredit atau 

Kantor Cabang disampaikan secara tertulis kepada calon debitur dengan alasan 

penolakannya, surat penolakan permohonan minimal dibuat rangkap 3 : Asli 

dikirimkan kepada pemohon, Lembar kedua beserta salinan surat permohonan 

calon debitur dikirim kepada Direksi, Lembar ketiga untuk arsip Bagian Kredit 

atau Kantor Cabang. 

 



6. Persetujuan Permohonan Kredit 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 

10 orang karyawan PT. Bank Jabar Banten mengenai efektivitas pelaporan 

pemberian kredit mikro dengan dimensi persetujuan permohonan kredit, maka 

diperoleh informasi seperti pada tabel 4.13 sebagai berikut: 

Tabel 4.13 
Tanggapan Responden Mengenai Persetujuan Permohonan Kredit 

Pernyataan    Jumlah Persentase (%) 

Sangat Setuju 3 30 
Setuju 6 60 

Cukup setuju 1 10 
Tidak setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 
Jumlah 10 100 

 
Tabel 4.13 adalah hasil jawaban untuk pernyataan mengenai variabel Y 

(efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro) dengan dimensi persetujuan 

permohonan kredit, yaitu: 30% responden menyatakan sangat setuju, 60% 

responden menyatakan setuju, 10% responden menyatakan cukup setuju, Dengan 

demikian jawaban dari efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro PT. Bank 

Jabar Banten  didominasi jawaban setuju dengan persentase 60%. 

Persentase untuk jawaban setuju sebesar 60% tersebut menunjukkan 

bahwa efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro PT. Bank Jabar Banten 

umumnya Bank mengambil sikap yang tegas terhadap syarat-syarat fasilitas kredit 

dan prosedur yang harus ditempuh oleh calon debitur. 

 

7. Pencairan Fasilitas Kredit 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 

10 orang karyawan PT. Bank Jabar Banten mengenai efektivitas pelaporan 

pemberian kredit mikro dengan dimensi pencairan fasilitas kredit, maka diperoleh 

informasi seperti pada tabel 4.14 sebagai berikut: 



Tabel 4.14 
Tanggapan Responden Mengenai Pencairan Fasilitas Kredit 

Pernyataan    Jumlah Persentase (%) 

Sangat Setuju 13 33 
Setuju 10 25 

Cukup setuju 10 25 
Tidak setuju 7 18 

Sangat Tidak Setuju 0 0 
Jumlah 40 100 

 
Tabel 4.14 adalah hasil jawaban untuk pernyataan mengenai variabel Y 

(efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro) dengan dimensi pencairan fasilitas 

kredit, yaitu: 33% responden menyatakan sangat setuju, 25% responden 

menyatakan setuju, 25% responden menyatakan cukup setuju, dan 18% responden 

menyatakan tidak setuju. Dengan demikian jawaban dari efektivitas pelaporan 

pemberian kredit mikro PT. Bank Jabar Banten  didominasi jawaban sangat setuju 

dengan persentase 33%. 

Persentase untuk jawaban setuju sebesar 33% tersebut menunjukkan 

bahwa efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro PT. Bank Jabar Banten 

umumnya Bank menggunakan alat-alat pencairan kredit seperti cek, kuitansi, nota 

pemindahbukuan dan dokumen-dokumen lainnya, setiap mutasi dan saldo yang 

terjadi pada rekening pinjaman harus diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk oleh 

bank, Pejabat yang ditunjuk oleh bank melakukan verifikasi terhadap pencairan 

kredit, dan sebagai bukti verifikasi, pejabat tersebut harus membubuhkan parafnya 

pada saldo rekening pinjaman. 

 

8. Pelunasan Fasilitas Kredit 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 

10 orang karyawan PT. Bank Jabar Banten mengenai efektivitas pelaporan 

pemberian kredit mikro dengan dimensi pelunasan fasilitas kredit, maka diperoleh 

informasi seperti pada tabel 4.15 sebagai berikut: 



Tabel 4.15 
Tanggapan Responden Mengenai Pelunasan Fasilitas Kredit 

Pernyataan    Jumlah Persentase (%) 

Sangat Setuju 4 20 
Setuju 7 35 

Cukup setuju 6 30 
Tidak setuju 3 15 

Sangat Tidak Setuju 0 0 
Jumlah 20 100 

 
Tabel 4.15 adalah hasil jawaban untuk pernyataan mengenai variabel Y 

(efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro) dengan dimensi pelunasan fasilitas 

kredit, yaitu: 20% responden menyatakan sangat setuju, 35% responden 

menyatakan setuju, 30% responden menyatakan cukup setuju, dan 15% responden 

menyatakan tidak setuju. Dengan demikian jawaban dari efektivitas pelaporan 

pemberian kredit mikro PT. Bank Jabar Banten  didominasi jawaban setuju 

dengan persentase 35%. 

Persentase untuk jawaban setuju sebesar 35% tersebut menunjukkan 

bahwa efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro PT. Bank Jabar Banten 

umumnya Calon debitur diharuskan mengembalikan sisa lembar/blanko cek dan 

giro bilyet yang belum digunakan dan Bank melakukan pengecekan kembali 

terhadap kelengkapan pengembalian dokumen-dokumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.16 
Analisis Tanggapan Responden mengenai efektivitas pelaporan pemberian 

kredit mikro 
Skala No Pernyataan 

SS S RR TS STS
Jml

 Pelaporan       

1 Dengan sistem On-Line proses 
pelaporan menjadi lebih cepat  5 1 3 1 0 40 

 Persentase 50 10 30 10 0 100 

2 
Dengan sistem On-Line dokumen yang 
masuk sebagai dasar pencatatan 
transaksi lebih dapat diandalkan 

3 4 1 2 0 38 

 Persentase 30 40 10 20 0 100 

3 
Dengan sistem On-Line dokumen yang 
masuk sebagai dasar pencatatan 
transaksi tepat waktu 

4 4 1 1 0 41 

 Persentase 40 40 10 10 0 100 

4 
Dengan sistem On-Line dokumen yang 
masuk sebagai dasar pencatatan 
transaksi lebih akurat 

4 3 0 3 0 38 

 Persentase 40 30 0 30 0 100 
 Prosedur Pemberian Kredit       
 Permohonan Kredit       

5 
Setiap calon debitur mengisi surat 
permohonan kredit apabila akan 
mengajukan permohonan kredit 

5 2 2 1 0 41 

 Persentase 50 20 20 10 0 100 

6 
Surat-surat permohonan yang 
ditandatangani oleh calon debitur  
disajikan sah dan lengkap 

6 1 0 3 0 40 

 Persentase 60 10 0 30 0 100 

7 
Setiap surat permohonan kredit yang 
diterima dicatat dalam register khusus 
yang disediakan oleh bank 

4 3 2 1 0 40 

 Persentase 40 30 20 10 0 100 

8 

Surat permohonan kredit yang 
diajukan oleh calon debitur telah 
memenuhi persyaratan yang 
ditentukan untuk pengajuan 
permohonan kredit menurut jenis 
kreditnya 

1 6 0 3 0 35 

 Persentase 10 60 0 30 0 100 
 Analisis Kredit       

9 Bank melakukan pemeriksaan dan 
analisis terhadap data mengenai calon 1 6 3 0 0 38 

 



debitur secara lengkap dan melalui 
data-data standar yang terdapat pada 
formulir permohonan kredit 

 Persentase 10 60 30 0 0 100 

10 

Bank melakukan pemeriksaan dan 
analisis untuk memperoleh keyakinan 
bahwa calon debitur mempunyai 
kemampuan untuk memenuhi 
kewajibannya kepada bank secara 
teratur, baik pembayaran pokok 
pinjaman maupun bunganya sesuai 
dengan ketentuan yang telah disepakati

3 3 2 2 0 37 

 Persentase 30 30 20 20 0 100 

11 
Bank harus ada pemisahan fungsi 
antara fungsi pemeriksaan dan fungsi 
analisis 

1 6 0 3 0 35 

 Persentase 10 60 0 30 0 100 
 Keputusan atas Permohonan Kredit       

12 

Kepala Bagian Kredit atau Kepala 
Cabang diberi wewenang untuk 
memutuskan permohonan kredit dalam 
batas-batas tertentu tanpa 
mengusulkan terlebih dahulu kepada 
Kantor Pusat   

5 1 2 2 0 39 

 Persentase 50 10 20 20 0 100 

13 

Jika wewnang permohonan berada 
diluar batas wewenangnya, Kantor 
Cabang harus mengusulkan terlebih 
dahulu permohonan fasilitas kredit 
tersebut kepada Kantor Pusat disertai 
hasil penilaian 

4 4 0 2 0 40 

 Persentase 40 40 0 20 0 100 

14 

Kantor Pusat memberikan keputusan 
permohonan kredit yang telah 
dilakukan oleh bagian kredit atau 
kantor cabang setelah mengadakan 
penilaian permohonan fasilitas kredit 
yang diusulkan oleh bank  

1 4 2 3 0 33 

 Persentase 10 40 20 30 0 100 

15 

Data dalam usul-usul kredit Kantor 
Pusat telah memuat minimal data : 
a. Informasi mengenai calon debitur 

selengkapnya 
b. Aktivitas usaha calon debitur 
c. Jaminan 
d. Financial statement 

2 4 2 2 0 36 
 



e. Cash 
f. Aktivitas rekenig 

 Persentase 20 40 20 20 0 100 
 Penolakan Permohonan Kredit       

16 

Semua keputusan penolakan yang 
dilakukan oleh bagian kredit atau 
Kantor Cabang disampaikan secara 
tertulis kepada calon debitur dengan 
alas an penolakannya 

1 6 3 0 0 38 

 Persentase 10 60 30 0 0 100 

17 

Surat penolakan permohonan minimal 
dibuat rangkap 3 : 
a. Asli dikirimkan kepada pemohon 
b. Lembar kedua beserta salinan surat 
permohonan calon debitur dikirim 
kepada Direksi 
c. Lembar ketiga untuk arsip Bagian 
Kredit atau Kantor Cabang 

5 3 1 1 0 42 

 Persentase 50 30 10 10 0 100 
18 Persetujuan Permohonan Kredit       

 

Bank mengambil sikap yang tegas 
terhadap syarat-syarat fasilitas kredit 
dan prosedur yang harus ditempuh 
oleh calon debitur 

3 6 1 0 0 42 

 Persentase 30 60 10 0 0 100 
 Pencairan Fasilitas Kredit       

19 

Bank menggunakan alat-alat pencairan 
kredit seperti cek, kuitansi, nota 
pemindahbukuan dan dokumen-
dokumen lainnya 

2 3 4 1 0 36 

 Persentase 20 30 40 10 0 100 

20 

Setiap mutasi dan saldo yang terjadi 
pada rekening pinjaman harus 
diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk 
oleh bank 

4 1 2 3 0 36 

 Persentase 40 10 20 30 0 100 

21 
Pejabat yang ditunjuk oleh bank 
melakukan verifikasi terhadap 
pencairan kredit 

3 3 3 1 0 38 

 Persentase 30 30 30 10 0 100 

22 
Sebagai bukti verifikasi, pejabat 
tersebut harus membubuhkan parafnya 
pada saldo rekening pinjaman 

4 3 1 2 0 39 

 Persentase 40 30 10 20 0 100 
 



 Pelunasan Fasilitas Kredit       

23 

Calon debitur diharuskan 
mengembalikan sisa lembar/blanko 
cek dan giro bilyet yang belum 
digunakan 

2 4 2 2 0 36 

 Persentase 20 40 20 20 0 100 

24 
Bank melakukan pengecekan kembali 
terhadap kelengkapan pengembalian 
dokumen-dokumen 

2 3 4 1 0 36 

 Persentase 20 30 40 10 0 100 
 Jumlah 75 84 41 40 0 914 
 Total rata-rata 375 336 123 80 0 914 
 Persentase 41 36.8 13.5 8.7 0 100 
 

4.3.5 Analisis Korelasi Rank Spearman 

Penulis akan menggunakan koefisien korelasi Rank Spearman (rs) untuk 

mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel X (Sistem pengolahan data 

elektronik ) dengan variabel Y (efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro). 

Dalam menghitung koefisien korelasi dilakukan dengan cara: 

1. Tiap responden akan mempunyai total skor untuk masing-masing variabel. 

Total skor untuk variabel X diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari 10 

pernyataan, sedangkan total untuk variabel Y diperoleh dengan 

menjumlahkan 24 pernyataan. 

2. Selanjutnya membandingkan rs yang diperoleh dengan kriteria kekuatan 

hubungan seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003) adalah sebagai 

berikut: 

 
Tabel 4.17 

Interval Koefisien 

Interval Koefisien Koefisien Korelasi Tingkat peranan 

0,00 - 0,199 + dan - Sangat rendah 
0,20 - 0,399 + dan - Rendah 
0,40 - 0,599 + dan - Sedang 
0,60 - 0,799 + dan - Kuat 

0,80 - 0,1000 + dan - Sangat Kuat 

 



Berdasarkan data yang diperoleh dari 10 responden yang mewakili 

populasi karyawan PT. Bank Jabar Banten, maka diperoleh hasil seperti pada 

tabel berikut: 

Correlations 
 

      
VAR000

01 
VAR000

02 
Correlation 
Coefficient 1,000 ,869(**) 

Sig. (1-tailed) . ,001 

VAR00001 

N 10 10 
Correlation 
Coefficient ,869(**) 1,000 

Sig. (1-tailed) ,001 . 

Spearman's 
rho 

VAR00002 

N 10 10 
 

Koefisien korelasi Rank Spearman antara variabel X dan variabel Y yang 

didapat dari hasil perhitungan di atas sebesar 0,869. sehingga dapat diketahui 

bahwa terdapat peranan  yang sangat kuat antara sistem pengolahan data 

elektronik  terhadap efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro yang berarti 

bahwa sistem pengolahan data elektronik  berperan dalam menunjang efektivitas 

pelaporan pemberian kredit mikro. 

 
4.3.6 Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa besar peranan 

antara Sistem pengolahan data elektronik  (variabel X) terhadap efektivitas 

pelaporan pemberian kredit mikro pada PT. Bank Jabar Banten.  

%1002 ×= srkd  

%100869.0 2 ×=kd  
kd = 75.52% 

Artinya bahwa, Sistem pengolahan data elektronik  pada PT. Bank Jabar 

Banten berperan sangat kuat terhadap efektivitas pelaporan pemberian kredit 

mikro sebesar 75,52%, sedangkan sisanya sebesar 24,48% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain yang tidak diteliti. 

 

 



4.3.7 Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji koefisien korelasi tersebut dilakukan hipotesa: 

1. Ho : rs ≠ 0,  sistem pengolahan data elektronik  tidak berperan dalam 

menunjang efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro. 

2. Ha : rs = 0,  sistem pengolahan data elektronik  berperan dalam 

menunjang efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro. 

Dengan ketentuan : 

Jika thitung  ≥ ttabel  (df = n-2), maka H0 ditolak dan H1 diterima 

Jika thitung ≤  ttabel   (df = n-2), maka H0 diterima dan H1 ditolak  

21

2

r

nrsthitung
−

−
=  

( )2869.01

210869,0
−

−
=hitungt  

49.0
83,2869,0=hitungt  

812.1964.4 >=hitungt  

Dari t tabel diperoleh data bahwa untuk n = 10 (df = 8) data α = 0,05 nilai 

ttabel sebesar 1.812. Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh bahwa 4.964 > 

1.812 atau dengan kata lain thitung > ttabel  sehingga Ho ditolak dan diperoleh 

kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan, yaitu “Penerapan sistem 

pengolahan data elektronik dalam pemberian kredit yang memadai, 

berperan dalam menunjang efektivitas proses pemberian kredit mikro” 

dapat diterima.  
 

 

 

 

 

 

 

 


