
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Pengertian Analisis 

Analisis menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty (2002; 52):  

Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu 

sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan .  

Sedangkan menurut Syahrul dan Mohammad Afdi Nizar (2000; 48):  

menganalisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau 

ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan 

tentang perberdaan yang muncul .  

Misalnya, seorang pemeriksa (auditor) akan melakukan analisa perikiraan 

pengeluaran untuk menentukan apakah pengeluaran telah dibebankan terhadap pos yang 

tepat, yang diuji/diversifikasi dengan dokumen. Contoh lainnya, penilaian kesehatan 

keuangan suatu perusahaan dengan melakukan analisis laporan keuangannya sebagai 

dasar pengambilan keputusan investasi atau kredit. 

Berdasarkan kedua pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa analisis 

merupakan kegiatan memperhatikan, mengamati, dan memecahkan masalah (mencari 

jalan keluar) yang dilakukan seseorang.  

2.2 Pengertian Penerapan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah 

perbuatan menerapkan. Dalam penelitian ini maksudnya perbuatan menerapkan sistem 

pengendalian internal yang dilakukan oleh bank btpn.    



2.3 Pengertian Pengendalian Internal   

Pengendalian Internal merupakan istilah yang telah umum dan banyak digunakan 

berbagai kepentingan. Istilah Pengendalian internal diambil dari terjemahan istilah 

Internal Control meskipun demikian penulis menterjemahkan sebagai pengendalian 

internal, untuk istilah tersebut hal ini tidaklah menjadi masalah karena tidak mengurangi 

pengertian Pengendalian Internal secara umum. 

Pengertian pengendalian internal menurut The Committee of Sponsoring 

Organization (COSO) yang dikutip oleh Ulric J. Gelinas dan Richard B. Dull 

(2009:224) adalah sebagai berikut: 

Internal control is process -effected by an entity s board of director, 
management, and other personal- designed to provide reasonable assurance 
regarding achievement of objectives in the following categories: 
a. Reliability of financial reporting 
b. Effectiveness and efficiency of operation, and 
c. Compliance with applicable laws and regulations.

    

Definisi Internal Control menurut Statement on Auditing Standard (SAS 

No.78;1)  

Internal control is a process-affected by an entity s board of directors, 
management, and other personnel-designed to provide reasonable assurance 
regarding the achievement of objectives in the following categories: 
1. Reliability of financial reporting 
2. Effectiveness and efficiency of operation, and; 
3. Complience with applicable laws and regulations.

     

Sedangkan pengertian pengendalian menurut Arens, J.Elder and Mark 

S.Beasley (2003:295) adalah sebagai berikut: 

A process designed to provide reasonable assurance regarding the 
achievement of management objectives in the following categories: 
1.   Reliability of financial reporting 
2. Effectiveness and efficiency of operation, and; 
3. Complience with applicable laws and regulations.

  



2.3.1  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 diuraikan sebagai berikut: 

1. Efektivitas dan Efisiensi Operasional 

Pengendalian Internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya 

yang bertujuan untuk mencapai tujuan operasi.  

2. Keandalan Laporan Keuangan 

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. Kepatuhan Terhadap Undang-undang dan Peraturan 

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.  

2.3.2  Komponen Pengendalian Internal 

Pengendalian internal mencakup lima komponen yang dirancang dan digunakan 

oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian 

internal dapat dipenuhi. Kelima komponen ini saling berhubungansatu sama lain. 

Komponen 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.

 

Pengendalian internal memiliki lima komponen yaitu ; 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari suatu organisasi yang 

mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. 

Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari semua komponen 

pengendalian internal lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. 

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.  

2. Penilaian Resiko 

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 

BTPN sebagai akibat meninggalnya debitur, maka setiap debitur kredit 

pensiun 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. Perubahan personel 

c. Perubahan sistem informasi  

d. Teknologi baru. 



e. Perubahan dalam industri 

f. Lini produk yang baru 

g. Regulasi 

h. Hukum dan peraturan yang baru 

3.   Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu 

memastikan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas 

pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan 

berkenaan dengan risiko telah diambil untuk pencapaian tujuan entitas. 

Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada 

berbagai tingkatan organisasional dan fungsional. Aktivitas pengendalian 

dapat berupa pengendalian akuntansi yang dirancang untuk memberiakn 

jaminan yang masuk akal / memadai bahwa tujuan pengendalian tertentu 

tercapai untuk setiap sistem aplikasi yang material dalam organisasi: 

 

Rencana organisasi mencakup pemisahan tugas untuk mengurangi peluang 

seseorang dalam suatu posisi pekerjaan tertentu untuk melakukan tugas 

sehari-hari mereka. 

 

Prosedur mencakup perancangan dan penggunaan dokumentasi dan 

catatan yang berguna untuk memastikan pencatatan transaksi dan kejadian 

yang tepat. 

 

Akses terhadap aktiva hanya diberikan sesuai dengan otorisasi 

manajemen. 

 

Cek independen dan peninjauan dilakukan sebagai wujud akuntabilitas 

kekayaan perusahaan dan kinerja. 

 

Pengendalian proses informasi diterapkan untuk mengecek kelayakan 

otorisasi, keakuratan, dan kelengkapan setiap transaksi.  



Secara umum aktivitas pengendalian meliputi: 

a. Pemisahan tugas yang memadai 

b. Prosedur otorisasi yang wajar 

c. Dokumen dan catatan yang memadai 

d. Kontrol fisik atas aktiva dan catatan 

e. Pengecekan secara independen 

4. Informasi dan Komunikasi 

Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan 

keuangan, terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan 

untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mangklasifikasi, 

mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas, dan juga kejadian-

kejadian serta kondisi-kondisi dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva-

aktiva dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan. Sedangkan komunikasi 

melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan 

tanggung jawab individu berkenaan dengan pengendalian internal atas laporan 

keuangan.  

5. Pemantauan 

Pemantauan (monitoring) adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja 

pengendalian internal pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian 

rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan 

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.    

2.3.3  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 (2002;181) antara lain:  

1. Kesalahan dalam Pertimbangan  
2. Gangguan  
3. Kolusi  
4. Pengabaian oleh Manajemen  
5. Pribadi Manajer  
6. Biaya Lawan Manfaat   

Kelemahan Pengendalian Internal tersebut diuraikan sebagai berikut: 

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. 

2.4

 

Pengertian Efektifitas

 

Pengertian Efektivitas menurut Sondang P. Siagian (2001:24) 

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah 

tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang 

atas jasa kegiatan yang dijalankannya

 

Efektivitas sistem pemberian kredit berarti menciptakan suatu sistem pemberian 

kredit yang sehat dan teratur, sehingga memperkecil resiko yang dihadapi perusahaan 

atas kredit yang di salurkannya. 

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. 

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. 

Dalam pemeberian kredit terdapat berbagai macam resiko, pihak bank harus 

selektif dalam menentukan calon debitur. Menurut Kasmir (2003:91) penilaian dari 

prinsip-prinsip pemberian kredit terdiri dari: 

Prinsip 5C: 
1. Charakter / Watak 
2. Capacity / Kemampuan 
3. Capital / Modal 
4. Collateral / Jaminan 
5. Condition Of Economic / Kondisi Ekonomi  

Penilaian dari prinsip-prinsip pemberian kredit 5C diuraikan sebagai berikut: 

3. Character / Watak  

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur.  

4. Capacity / Kemampuan  



 
Capacity adalah kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang 

dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya 

mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam 

mengembalikan kredit yang disalurkan.  

3.  Capital / Modal  

Capital adalah sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap 

usaha yang akan dibiayai oleh bank.  

4. Collateral / Jaminan  

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang 

bersifat fisik maupun nonfisik.  

5.Condition of Economic / Kondisi Ekonomi  

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan 

untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.  

Prinsip 7P: 

1. Party 
2. Purpose 
3. Payment 
4. Profitability 
5. Protection 
6. Personality 
7. Prospect  

Penilaian prinsip-prinsip pemberian kredit 7P diuraikan sebagai berikut: 

1. Party 

Yaitu mencoba menggolongkan peminjam kedalam kelompok tertentu 

menurut character, capacity, dan capital dengan jalan penilaian atas 3C 

tersebut.  



2. Purpose 

Yaitu tujuan penggunaan kredit yang diajukan. Apa tujuan sebenarnya dari 

kredit tersebut, apakah ,mempunyai aspek-aspek social yang positif dan luas 

atau tidak. 

3. Payment 

Setelah mengetahui tujuan sebenarnya dari kredit tersebut, maka hendaknya 

diperkirakan dan dihitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan 

yang akan dicapai atau dihasilkan. 

4. Profitability 

Yaitu selain kemampuan calon peminjam dan menghasilkan laba atau 

keuntungan juga dapat dinilai dari keuntungan-keuntungan yang mungkin 

dicapai oleh bank. 

5. Protection 

Yaitu berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka bank 

perlu untuk melindungi kredit yang diberikannya dengan cara memberikan 

jaminan debiturnya. 

6. Personality 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari 

maupun kepribadian masa lalu. 

7. Prospect 

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan 

atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.  

Dengan memberikan penilaian yang memadai terhadap prinsip-prinsip pemberian 

kredit maka akan mendukung terciptanya pemberian kredit yang aman, sehat dan lancer 

yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan.   



2.5 Pengertian Pensiun 

Pensiun adalah 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. 

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.   

2.5.1 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.    



2.6 Konsep Dan Pengertian Kredit 

Selain menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, 

tabungan dan deposito, kegiatan bank yang lainnya 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 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.  

2.6.1 Unsur-unsur Kredit 

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

1. Kepercayaan 
2. Waktu 
3. Degree Of Risk  
4. Prestasi  

Unsur-unsur kredit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

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 risiko 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.  

2.6.2 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.  

2.6.3 Kredit Pensiun  

Kredit pensiun adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada para pensiunan PNS, 

pensiunan POLRI/ABRI, atau janda/duda dari pensiunan tersebut. Dalam kredit pensiun 

bank memotong gaji pensiunan dari PT. Taspen dan kantor-kantor bayarnya sebagai 

sumber pengembalian debitur. Kredit penisun memiliki sumber pengembalian yang pasti 

dan jelas, kepastian tersebut diperkuat dengan adanya penutupan asuransi jiwa bagi setiap 

debitur kredit pensiun yang meninggal sehingga sisa kewajiban debitur yang ada akan 

dilunasi oleh perusahaan asuransi jiwa.  

Tujuan dari pemberian kredit pensiun adalah memberi kesejahteraan kepada para 

penisunan dengan cara memberi kemudahan dan sarana dalam mendapatkan sejumlah 

dana pinjaman dari bank.  

2.7 Penerapan Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian 

Kredit Pensiun 

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Dalam penelitian ini 

maksudnya perbuatan menerapkan pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank 

BTPN. 



Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang melaksanakan analisa atas 

seluruh aktivitas perusahaan. Fungsi ini sangat penting karena menghasilkan 

pertimbangan dan saran yang bermanfaat untuk perencanaan berikutnya. Adanya 

pengendalian di perusahaan, maka diharapkan seluruh aktivitas dapat berjalan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu 

pengendalian internal diperlukan sebagai suatu alat yang dapat membantu pimpinan 

perusahaan dalam pengendalian aktivitas perkreditan yang akan sangat berpengaruh 

terhadap pencapaian tujuan perusahaan. 

Mengenai pengendalian internal menurut COSO (1992 : 9) adalah : 

Pengendalain Internal adalah suatu proses, dijalankan dewan komisaris, 
manajemen, dan karyawan lain dari suatu entitas, dirancang untuk memberikan jaminan 
yang memadai sehubungan dengan pencapaian tujuan yaitu; a)keandalan laporan, b) 
kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, c) Efektivitas dan 
efisiensi operasional

  

Pengendalian internal memiliki lima unsur yaitu ; 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari suatu organisasi yang 

mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. 

Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari semua komponen 

pengendalian internal lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. 

2. Penilaian Risiko 

Penilaian resiko adalah mengidentifikasikan, menganalisis dan mengatur 

risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan yang berkaitan dengan berbagai 

aktivitas dimana organisasi berkecimpung. Contoh risiko yang relevan adalah 

perubahan dalam lingkungan operasi organisasi, perubahan personel, 

perubahan sistem informasi, teknologi baru, perubahan dalam industri, lini 

produk yang baru, regulasi, hukum dan peraturan baru.  



3. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu 

memastikan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas 

pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan 

berkenaan dengan risiko telah diambil untuk pencapaian tujuan entitas. 

Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada 

berbagai tingkatan organisasional dan fungsional. Aktivitas pengendalian 

dapat berupa pengendalian akuntansi yang dirancang untuk memberiakn 

jaminan yang masuk akal / memadai bahwa tujuan pengendalian tertentu 

tercapai untuk setiap sistem aplikasi yang material dalam organisasi: 

 

Rencana organisasi mencakup pemisahan tugas untuk mengurangi peluang 

seseorang dalam suatu posisi pekerjaan tertentu untuk melakukan tugas 

sehari-hari mereka. 

 

Prosedur mencakup perancangan dan penggunaan dokumentasi dan 

catatan yang berguna untuk memastikan pencatatan transaksi dan kejadian 

yang tepat. 

 

Akses terhadap aktiva hanya diberikan sesuai dengan otorisasi 

manajemen. 

 

Cek independen dan peninjauan dilakukan sebagai wujud akuntabilitas 

kekayaan perusahaan dan kinerja. 

 

Pengendalian proses informasi diterapkan untuk mengecek kelayakan 

otorisasi, keakuratan, dan kelengkapan setiap transaksi.Pemisahan tugas 

yang memadai. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan 

keuangan, terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan 

untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mangklasifikasi, 

mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas, dan juga kejadian-



kejadian serta kondisi-kondisi dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva-

aktiva dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan. Sedangkan komunikasi 

melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan 

tanggung jawab individu berkenaan dengan pengendalian internal atas laporan 

keuangan.  

5. Pemantauan 

Pemantauan (monitoring) adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja 

pengendalian internal pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian 

rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan 

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. 

Tujuan utama pengendalian internal pada kredit adalah untuk mengarahkan 

kegiatan pemberian kredit agar dapat mengurangi terjadinya kegagalan perkreditan dan 

mengurangi terjadinya kredit macet. Kredit mempunyai risiko yang cukup tinggi yakni 

terjadi kemacetan pada saat pemberian kredit, risiko kemacetan kredit pada saat jatuh 

tempo dapat dikurangi dengan menjalankan pengendalian internal secara efektif. 

Adapun tujuan pengendalian internal sebagai berikut: 

1. Efektivitas dan Efisiensi Operasional 

Pengendalian Internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya 

yang bertujuan untuk mencapai tujuan operasi.  

2. Keandalan Laporan Keuangan 

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. 

5. Kepatuhan Terhadap Undang-undang dan Peraturan 

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. 

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 dan tingkat pengembalian atas pinjaman dapat diterima berikut bunga. 

Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus 

diperhatikan oleh bank, karena adanya risiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. 

Dalam kredit pensiun terdapat berbagai macam masalah yang harus di perhatikan oleh 

bank yaitu: 

1. Adanya SK palsu yang di berikan oleh debitur. 

2. SK ganda, dalam hal ini debitur memiliki pinjaman lebih dari 1 pihak kreditur 

3. Keterlambatan pemberitahuan tentang meninggalnya dabitur, sehingga tagihan 

masih terus berjalan. 

Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian internal yang 

memadai dalam pemberian kredit pensiun. Dengan kata lain diperlukan suatu 

pengendalian internal yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit pensiun. 

Dengan terselenggaranya pengendalian internal yang memadai, berarti menunjukkan 

sikap kehati-hatian dalam tubuh bank tersebut. 

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.   


