
 
 

13 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Pengaruh 

Definisi pengaruh secara estimologi, kata pengaruh menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2005:849) adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (barang 

atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. 

2.2   Pengertian dan Konsep Pengendalian Internal 

2.2.1    Pengertian Pengendalian Internal 

 Menurut Romney dan John (2004) pengendalian internal adalah proses yang 

dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian 

berikut telah dicapai : 

1. Mengamankan aset 

2. Mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset 

perusahaan secara akurat dan wajar 

3. Memberikan informasi yang akurat dan reliabel 

4. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 

5. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional 

6. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan 

7. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku 

 

2.2.2 Keterbatasan Pengendalian Internal 

 Struktur pengendalian internal setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. 

Oleh karena itu, pengendalian internal hanya memberikan keyakinan yang memadai, 

bukan absolut kepada dewan komisaris dan manajemen untuk mencapain tujuan 
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entitas. Mulyadi (2012) menyatakan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki 

pengendalian internal yaitu : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali manajemen dan personel lain dapat melakukan kesalahan dalam 

melakukan pertimbangan keputusan bisnis yang diambil atau dalam 

melaksanakan tugas rutin, karena tidak memadainya informasi, keterbatasan 

waktu, atau tekanan lain. 

2. Gangguan lain 

Dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat 

kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan 

yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan 

prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan. 

3. Kolusi 

Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun 

untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan 

atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang 

dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan yang telah ditetapkan untuk tujuan 

yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi 

keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. Contohnya disini 

manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari jumlah yang sebenarnya 

untuk mendapatkan bonus yang lebih tinggi bagi dirinya, atau untuk menutupi 

ketidakpatuhannya terhadap yang ketentuan berlaku. 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasi struktur pengendalian internal yang 

tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal 

tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat 

biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan 

mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi 

biaya dan manfaat pengendalian internal. 

 

 

2.2.3 Tujuan Pengendalian Internal 

 Pengendalian internal dalam perusahaan dibuat untuk membantu lebih 

berhasilnya organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan, dan juga 

memperhatikan aspek biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diharapkan. 
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 Tujuan dari pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan 

memadai dalam pencapaian tujuan. Menurut Mulyadi (2001:163), tujuan sistem 

pengendalian internal adalah sebagai berikut : 

“(1) Menjaga kekayaan organisasi 

(2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

(3) Mendorong efisiensi 

(4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.” 

Lebih lanjut penjelasan mengenai tujuan pengendalian internal adalah : 

1. Menjaga kekayaan organisasi 

Untuk menghindari segala kemungkinan terjadinya kecurangan, 

penyelewengan, dan lain-lain maka perlu adanya pengamatan terhadap 

kekayaan perusahaan. Untuk itu perlu suatu pengendalian yang memadai 

untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan tersebut. 

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

Laporan keuangan yang berisi informasi akuntansi keuangan dan laporan 

manajemen yang berisi informasi akuntansi manajemen harus dapat 

dipercaya, tidak menyesatkan, dan dapat diuji kebenarannya untuk melakukan 

uji coba, fungsi yang ada dalam struktur organisasi terutama yang 

berhubungan langsung dengan transaksi keuangan harus dipisahkan. 

3. Mendorong efisiensi 

Dengan adanya metode dan prosedur pengendalian biaya maka akan dapat 

mengendalikan biaya dengan tujuan untuk menciptakan efisiensi. 



16 
 

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Dengan adanya kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan maka 

pengendalian yang penting di dalam perusahaan harus ditaati dan dijalankan 

oleh seluruh karyawan. 

 

2.2.4 Ruang Lingkup Pengendalian Internal Bank 

Pengendalian internal meliputi kebijakan, prosedur, metode dan ketentuan 

yang terkoordinasi yang dianut dalam satuan usaha. Pengendalian internal bertujuan 

untuk mengamankan harta kekayaan, meyakini akurasi dan keandalan data akuntansi, 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien serta 

mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Dalam 

usaha perbankan yang melibatkan dana dari masyarakat luas, ruang lingkup 

pengendalian internal bank meliputi juga aspek-aspek yang mampu menjamin 

keamanan dana yang disimpan oleh masyarakat dan pihak ketiga lainnya.  

 Tunggal (2001 : 119) mengemukakan beberapa bentuk aplikasi dari 

pengendalian internal dalam perbankan yaitu : 

1. Division of Duties (Pemisahan Tugas) 

Pemisahan tugas merupakan salah satu unsur dari pengendalian internal 

yang harus dievaluasi oleh auditor Bank, apabila ditemukan pembagian 

tugas yang tidak memadai maka auditor harus mencatat dan menyusun 

saran-saran yang konstruktir dan menyampaikan saran atau langkah-

langkah. 

  

2. Duties Control (Pengendalian Ganda) 

Merupakan suatu bentuk prosedur kerja yang menciptakan adanya suatu 

pengecekan ulang atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas 

sebelumnya untuk dicantumkan : 
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a) Apakah petugas pelaksana telah bertindak sesuai dengan batas 

wewenangnya untuk mencapai transaksi yang telah dilakukan. 

b) Apakah transaksi yang telah terjadi dicatat, dibukukan serta 

diadministrasikan dengan prosedur yang benar. 

c) Apakah transaksi tersebut telah diselesaikan dengan prosedur yang 

benar. 

 

3. Joint Custody or Duel Custody (Pekerjaan Bersama) 

Dalam kegiatan sehari-hari bank banyak mengelola dokumen, berbagai 

diantaranya harus disimpan dalam tempat penyimpanan yang dimiliki oleh 

bank. Untuk menjaga kemungkinan yang tidak menguntungkan maka 

dibuat dual system pemegang kunci lebih dari satu orang yang berbeda 

fungsi dalam perusahaan pada masing-masing pemegangnya dan apabila 

tempat penyimpanan akan dibuka maka setiap pemegang kunci harus ada. 

 

4. Mandatory Vacation (Pemberian Hak Cuti) 

Dengan menjalankan cuti dalam jangka waktu tertentu, seseorang dapat 

memulihkan kesegaran jasmani dan mentalnya dari kejenuhan selama 

bekerja, sehingga setelah cuti diharapkan yang bersangkutan dapat bekerja 

lebih baik, terhindar dari kesalahan bekerja maupun akibat adanya sepresi 

mental. Sedangkan dari sisi lain, pekerjaan yang telah mereka lakukan 

secara terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif lama akan 

digantikan oleh rekan kerja lainnya.  

 

5. Number Control (Penomoran) 

Pekerjaan di bank sebagian besar berupa pekerjaan yang terus menerus 

dari hari ke hari. Sesuai dengan sifatnya, berbagai jenis formulir akan 

digunakan untuk melaksanakan formulir-formulir transaksi. Agar arus 

pekerjaan dan pemakaian dari formulir-formulir itu mudah dicek amak 

formulir tersebut disusun dengan penomoran. 

 

6. Outside Activities of Bank Personel (Monitoring Kegiatan Personil Bank) 

Kegiatan pegawai diluar pekerjaaanya perlu diatur sedemikian rupa, 

sehingga memberikan dampak positif bagi bank. Apabila ada hal negative 

yang dilakukan pegawai bank diluar perkerjaan akan mendorong pegawai 

untuk memanipulasi, apabila pegawai tersebut mendapat tekanan financial 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu sebaiknya 

kehidupan pribadi seorang pegawai bank terutama pola hidupnya dapat 

dikendalikan. 

 

7. Rotation of Duty Assignment (Rotasi Kerja) 

Mutasi pegawai mempunyai pengaruh yang positif untuk menghilangkan 

kejenuhan bekerja secara rutin dalam jangka waktu yang lama. Hal ini 
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memungkinkan seseorang mengalami depresi mantal sehingga yang 

bersangkutan akan apatis dan kehilangan motivasi untuk memajukan 

usahanya maupun dirinya sendiri. 

 

8. Independence Banking 

Dari hasil praktek sistem akuntansi yang baik di suatu bank akan 

diperoleh keseimbangan secara otomatis antara saldo suatu rekening 

dengen rekening lain selama pencatatan, klasifikasi, pelaporan transaksi 

tersebut dilakukan dengan benar. 

 

2.3 Pengertian dan Fungsi Bank  

2.3.1 Pengertian Bank 

 Pengertian Bank menurut Kasmir (2011 : 3), “Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.” 

 

2.3.2 Fungsi Bank 

 Susilo (2000:6) menyatakan secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai : 

a. Agent of Trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan baik dalam hal 

penghimpunan dana maupun penyaluran dana masyarakat. Masyarakat mau 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi unsur kepercayaan. Masyarakat 

percaya bahwa uangnya tidak disalahgunakan oleh bank, uangnya akan 

dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut dan juga percaya bahwa pada 

saat yang dijanjikan masyarakat dapat menarik simpanannya. Pihak bank 

sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya kepada debitur 

atas landasan kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan 

menyalahgunakan pinjamannya. Debitur akan mengelolanya dan mampu 

membayar pada saat jatuh tempo. 

 

b. Agent of Development 

Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor riil dan sektor 

moneter tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling 
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mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak dapat bekerja apabila sektor 

moneter tidak dapat bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpun 

dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian 

di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan 

investasi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan 

investasi, distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. 

Kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak lain adalah kegiatan 

pembangunan ekonomi masyarakat. 

 

c. Agent of Services 

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank 

juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada 

masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank erat kaitannya dengan 

perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank ini antara lain dapat 

berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian 

jaminan bank. 

 

 

2.4 Kredit Secara Umum 

2.4.1 Pengertian Kredit 

 Istilah kredit berasal dari Bahasa Yunani yaitu Credere berarti “Kepercayaan” 

atau dalam bahasa lain “Creditum” yang berarti ‘kepercayaan akan kebenaran”. Dasar 

kredit adalah kepercayaan, oleh karena itu jika seseorang telah memperoleh kredit 

berarti telah memperoleh kepercayaan. 

 Menurut Astiko (2009) dijelaskan definisi kredit adalah : “Kredit adalah 

kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau pinjaman dengan suatu 

perjanjian, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah 

disepakati.” 

 Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam kredit menurut Tjoekam 

(2002:2) adalah sebagai berikut : 
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1. Kepercayaan  

Adalah keyakinan dari kreditur bahwa prestasi yang diberikan akan benar-

benar dikembalikan oleh debitur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kesepakatan. 

2. Kreditur 

Adalah orang atau suatu badan yang memiliki prestasi dan bersedia 

memberikan prestasi berikut kontra prestasinya. 

3. Debitur 

Adalah orang yang membutuhkan prestasi dan berkewajiban mengembalikan 

prestasi berikut kontra prestasinya. 

4. Kesepakatan  

Suatu consensus mengenai simpan pinjam antara kreditur dan debitur. 

5. Jangka Waktu 

Adalah suatu masa antara penyerahan prestasi oleh kreditur dengan saat 

pengembalian prestasi oleh kreditur dengan saat pengembalian prestasi 

berikut kontra prestasinya. 

6. Risiko 

Adalah tingkat risiko yang dihadapi akibat adanya jangka waktu yang 

memisahkan antara pemberian kredit dengan kontra prestasinya, semakin 

lama kredit diberikan semakin tinggi risikonya. 

7. Prestasi atau kontra prestasi 

Prestasi adalah objek kredit yang diberikan dalam bentuk uang sedangkan 

kontra prestasi adalah balas jasa debitur kepada kreditur berupa bunga, 

imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 

 

 

 

2.4.2 Jenis Kredit 

 

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan jenis 

kredit. Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, 

begitu pula dengan pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian kredit 

oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai 

segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu mengingat setiap 

jenis usaha memiliki berbagai karateristik tertentu. Kredit dapat dibedakan menjadi 5 

macam (Kasmir, 2004) yaitu: 
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1. Dilihat dari segi kegunaan kredit 

 

a. Kredit investasi 

Kredit investasi yaitu kredit jangka panjang yang biasanya untuk keperluan 

perluasan usaha atau membangun proyek baru untuk keperluan rehabilitasi. 

Contohnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. 

 

b. Kredit modal kerja 

Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja 

diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji atau biaya-biaya lainnya 

yang berkaitan dengan proses produksi. 

 

 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

 

a. Kredit produktif 

Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau 

produksi. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan 

menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian. 

 

b. Kredit konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak 

ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk 

digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit 

untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabot rumah tangga. 

 

c. Kredit perdagangan 

Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai 

aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang 

pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. 

Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor. 

 

 

3. Dilihat dari segi jangka waktu 

 

a. Kredit jangka pendek 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling 

lama 1 tahun biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk 

peternakan, misalnya kredit peternakan ayam. 
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b. Kredit jangka menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan 

biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit 

untuk pertanian seperti jeruk. 

 

c. Kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka 

panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini 

untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau 

manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. 

 

4. Dilihat dari segi sektor usaha 

 

a. Kredit pertanian 

Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. 

 

b. Kredit industri 

Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri 

menengah atau industri besar. 

 

c. Kredit pertambangan 

Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai 

biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas,minyak atau timah. 

 

d. Kredit pendidikan 

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau 

berupa kredit untuk pembiayaan pendidikan. 

 

e. Kredit perumahan 

Kredit untuk membiayai pembangunan perumahan dan biasanya berjangka 

waktu panjang. 

 

5. Dilihat dari segi jaminan 

 

a. Kredit dengan jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat 

berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang 

dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu 

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

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang. Kredit jenis ini 

diberikan dengan menilai dan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau 

nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain. 

 

 

2.4.3 Fungsi dan Manfaat Pemberian Kredit 

 Menurut Firdaus (2003 : 5) fungsi kredit adalah sebagai berikut : 

a. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang dan jasa. Dengan 

adanya kredit, lalu lintas pembayaran barang dan jasa dapat terus 

berlangsung. 

b. Kredit dapat mengakibatkan alat pembayaran. Terjadinya kredit 

disebabkan oleh adanya golongan yang berlebihan dan golongan yang 

kekurangan. Maka dari golongan yang yang berlebihan ini akan terkumpul 

sejumlah dana yang tidak digunakan. Dana tersebut berubah menjadi dana 

yang efektif. 

c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru. 

d. Kredit sebagai alat pengendali harga. Andaikata diperlukan adanya 

perluasan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka salah satu 

caranya adalah dengan mempermudah pemberian kredit perbankan kepada 

masyarakat. dan andaikata dirasakan adanya keperluan untuk 

mempersempit jumlah uang yang beredar diusahakan adanya pembatasan. 

e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat atau faedah atau 

kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. 

  

2.4.4 Tujuan Kredit 

 Tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2002 : 96) antara lain : 

a. Mencari Keuntungan  

 Yaitu bertujuan memperoleh hasil dari lembaga kredit tersebut. Hasil 

tersebut terutama dalam bentuk bunga yang dibebankan kepada nasabah. 

 

 

b. Membantu Usaha Nasabah 

 Tujuan lainnya untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, 

baik dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan dana tersebut akan 

dapat mengembangkan dana memperluas usahanya. 
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c. Membantu Pemerintah 

 Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank 

berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. 

 

 

2.4.5 Karakteristik Kredit 

 Segmen mikro mempunyai karakteristik khusus yang tercermin pada pola 

usaha atau nasabah mikro yang sederhana. Berdasarkan SPK Mikro tahun 2012 

menyatakan bahwa karakteristik pembiayaan kredit mikro adalah : 

1. Produk Masal 

Kredit mikro diberikan kepada perorangan atau badan usaha perorangan yang 

pemberian kreditnya dilakukan secara masal. 

 

2. Kredit Program 

Kredit mikro disalurkan dalam bentuk kredit program, yaitu program 

penyaluran kredit kepada sekelompok (calon) debitur sejenis (homogen) yang 

menjadi target market dengan Risk Acceptance Criteria  (RAC), fitur dan 

ketentuan khusus produk. 

 

3. Sistem dan Teknologi 

Penyaluran kredit mikro memerlukan sistem dan teknologi yang tepat, cepat, 

akurat dan terukur untuk menunjang pengelolaan kredit mikro secara end to 

end dan terintegrasi dengan tools dalam sistem. 

 

4. Standarisasi  

Proses kredit mikro bersifat standar sesuai jenis produk yang sederhana. 

 

2.4.6 Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Pembiayaan Kredit Mikro 

 Faktor-faktor eksternal dan internal pembiayaan kredit mikro berdasarkan 

SPK Mikro tahun 2012 adalah sebagai berikut : 

1. Kondisi Ekonomi Wilayah 

 Kondisi ekonomi wilayah setempat perlu dipertimbangkan dalam 

menentukan target market segmen Mikro. 
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2. Regulasi Eksternal 

 SPK ini mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait perkreditan. 

3. Kompetitor 

 Untuk menghadapi persaingan yang ketat dalam segmen mikro, bank 

perlu memberikan pelayanan yang baik dan cepat dengan tetap 

memperhatikan prinsip kehati-hatian. 

4. Strategi Bisnis 

 Bank menerapkan strategi bisnis yang proaktif dalam memenuhi tuntutan 

pasar dan memilih targeted customer dalam bentuk kelompok nasabah yang 

bereputasi baik dana dinilai layak dalam bentuk pembiayaan kredit program. 

5. Human Capital 

 Alokasi human capital yang mengelola kredit segmen mikro disesuaikan 

dengan karakteristik segmen tersebut. 

 

2.5 Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah 

2.5.1 Pengertian Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah 

 Menurut UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

pasal 1 ayat 1 dan 2 : 

“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan (ayat 1), sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau 

usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil (ayat 2).”  
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2.5.2 Karakteristik Kredit Kepada Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah 

 Karakteristik kredit yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah 

menurut Sigit dan Totok (2008) adalah sebagai berikut : 

1. Memerlukan persyaratan penyerahan agunan yang lebih lunak. 

Usaha mikro biasanya akan mengalami kesulitan untuk menyerahkan agunan 

tambahan. Agunan yang paling mungkin untuk dijadikan jaminan hanyalah 

agunan utama, atau objek yang dibiayai dengan fasilitas kredit. 

 

2. Memerlukan metode monitoring kredit yang khusus. 

 Usaha kecil dan mikro biasanya memiliki keterbatasan dalam kemampuan 

administratisi, pencatatan, dan perencanaan. Sebagai contoh, keberadaan laporan 

keuangan adalah sesuatu yang jarang bisa ditemukan dalam usaha mikro. 

 

3. Cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit yang relatif lebih tinggi. 

Kenyataan karakteristik pada butir 1 dan 2 diatas, pada akhirnya cenderung 

menimbulkan biaya pelayanan kredit per nilai kredit tersalur yang relatif lebih 

tinggi, demikian juga biaya kredit per debitur juga menjadi relatif tinggi. 

 

4. Memerlukan persyaratan persetujuan kredit yang sederhana. 

Keterbatasan akses informasi, biaya aplikasi kredit dibandingkan nilai kredit 

yang relatif besar, dan mungkin juga karena keterbatasan tingkat pendidikan 

calon debitur menyebabkan proses pengajuan dan persetujuan kredit menjadi 

lebih sederhana dan cepat. Akses informasi calon debitur yang kurang baik 

menyebabkan calon debitur sering kali kurang bisa menerima apabila proses 

persetujuan kredit dianggap terlalu rumit. 

 

 

2.6 Prosedur Pemberian Kredit 

 Dalam Dinny (2013) prosedur pemberian kredit tersebut dibagi atas beberapa 

tahap yaitu : 

a. Tahap permohonan kredit 

Tahap ini merupakan tahap yang harus dilaksanakan calon debitur apabila 

hendak meminta kredit, yaitu dengan mengajukan terlebih dahulu surat 
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permohonan dan mengisi daftar isian yang disediakan oleh bank. Adapun 

daftar isian tersebut meliputi informasi berikut : 

1. Data pribadi 

2. Jenis usaha beserta data keuangan usaha 

3. Alamat, bidang usaha yang dijalankan 

4. Prospek dari calon debitur dimasa akan datang 

5. Tujuan penggunaan kredit dan jumlahnya 

6. Kapan pengembalian kredit 

7. Jaminan yang akan diberikan 

 

b. Tahap analisa kredit 

Menurut Kasmir (2003 : 104), pada umumnya analisa yang dilakukan oleh 

bank pada calon debiturnya yaitu analisa 5C yang dikenal sebagai prinsip 5C 

yakni : 

1. Character = Sifat-sifat si calon peminjam 

Character merupakan sifat yang terdapat pada diri peminjam. Peminjam 

adalah yang paling utama. Catatan mengenai masa lampau peminjam 

merupakan ukuran bagi penampilannya dikemudian hari jika 

mempertimbangkan kreditnya. Ada beberapa hal yang dibahas dalam 

menganalisa watak calon debitur yaitu : 
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a. Riwayat calon debitur yang membahas latar belakang usaha dan 

pengalaman usaha yang akan memberikan gambaran kepada bank 

mengenai prospek pencapaian usaha di masa yang akan datang. 

b. Hubungan calon debitur dengan bank lain, apakah calon debitur 

pernah melakukan tindakan wanprestasi terhadap bank. 

c. Hubungan calon debitur dengan bank pemberi kredit apakah debitur 

sudah pernah meminjam, apakah calon debitur adalah nasabah lama 

atau baru. 

d. Reputasi calon debitur dalam dunia usaha juga merupakan karakter 

dari calon debitur apakah debitur mematuhi aturan-aturan yang ada 

dalam dunia usaha. 

2. Capital = Modal dasar si calon peminjam 

Capital merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki debitur 

ketika mengajukan permohonan kredit. Penilaian modal terhadap debitur 

tidak hanya dilihat dari besar kecilnya modal, namun bagaimana modal 

tersebut digunakan oleh debitur, cukupkah modal yang ada dalam 

menjalankan usahanya. Oleh karena itu debitur harus  menggunakan 

modal dengan baik dan benar. 

3. Capacity = Kemampuan si calon peminjam 

Capacity merupakan penilaian terhadap calon debitur mengenai 

kemampuan calon debitur dalam melunasi pinjamannya dari usaha yang 

dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dibiayai dari kredit bank. 
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Capacity merupakan ukuran yang menyeluruh terhadap kekayaan dan 

pendapatan debitur di masa lampau, sekarang, dan akan datang yang 

dikaitkan dengan kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya. 

4. Collateral = Jaminan yang disediakan si calon peminjam 

Merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur baik bersifat fisik 

maupun nonfisik. Nilai jaminan ini sebaiknya melebihi jumlah  kredit ini 

diperlukan agar kredit maupun dari barang jaminan yang dicairkan apabila 

pemohon kredit tidak mampu mengembalikan pinjaman kreditnya. Dalam 

tahap analisa kredit, jaminan kredit memegang peranan penting, oleh 

karena itu bank harus teliti dalam barang-barang yang dijaminkan kepada 

bank. Pihak bank juga harus mengerti nilai jaminan secara yuridis serta 

persyaratan ekonomis suatu jaminan kredit. 

5. Condition of Economy = Kondisi ekonomi 

Merupakan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam hal ini 

kondisi ekonomi secara umum dan kondisi pada sektor usaha si pemohon 

kredit perlu untuk diteliti sehingga bantuan kredit yang akan diberikan 

benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya. 

 

c. Tahap keputusan atas permohonan kredit 

Dalam tahap ini, yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan 

pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa 

menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan kredit kepada 
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pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit, harus 

memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum 

dalam laporan pemeriksaan kredit. 

d. Tahap persetujuan permohonan kredit 

Yang dimaksud dengan persetujuan permohonan kredit adalah keputusan 

bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dan calon 

debitur untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan 

tersebut. 

e. Tahap pencairan kredit 

Jika kredit telah disetujui dengan wewenang pejabat yang memutuskan dan 

setelah langkah-langkah yang ditentukan pada tahap persetujuan permohonan 

kredit telah dilaksanakan, maka debitur dapat melakukan penarikan tunai atas 

kredit yang diberikan sesuai dengan surat penegasan permohonan kredit 

kepada pemohon. 

f. Tahap pengawasan kredit 

Menurut Handoko (2003 : 25), “pengawasan adalah penemuan 

dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah 

dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan.” 

Fungsi dilakukannya pengawasan kredit adalah untuk mengamati 

debitur apakah debitur benar-benar memenuhi persyaratan dan 

melaksanakannya sesuai dengan surat perjanjian kredit yang telah disepakati 

oleh debitur dengan bank. 
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 Sebagaimana halnya dengan pengawasan pada umumnya, maka tujuan 

yang akan dicapai pada pengawasan kredit meliputi beberapa aspek : 

a) Untuk menjamin agar penggunaan kredit oleh debitur sesuai dengna dasar 

dan tujuan pemberian kredit dan bahwa pengembalian dari kredit tersebut 

dapat terjamin sesuai dengan perencanaannya. 

b) Untuk memberikan bimbingan secara terus-menerus agar terjadinya 

perbaikan peningkatan dalam kemampuan usaha debitur. 

c) Pengawasan perkreditan hendaknya menjadi peramal tentang nasib dan 

manfaat pemberian kredit. 

d) Untuk merumuskan permasalahan-permasalahan pokok dan 

kecenderungan utama dari pemberian kredit pada umumnya dan yang 

sedang berjalan.  

Nasabah menerima kredit setelah memenuhi semua persyaratan yang 

diperlukan, maka tugas bank selanjutnya adalah mengawasi kegiatan usaha 

nasabah. Semua data yang dikumpulkan dijadikan satu untuk mempermudah 

dalam mengevaluasi dan  mengawasi perjalanan kredit serta menggunakannya 

agar tidak menyimpang dari tujuan manfaat perkreditan. 

Bank harus memperhatikan hal-hal yang mengarah pada 

memburuknya keadaan pinjaman debiturnya, hal-hal tersebut yaitu : 

a. Tunggakan 

Pada umumnya tunggakan yang terjadi dalam pembayaran 

angsuran merupakan tanda akan timbulnya suatu pinjaman 
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bermasalah. Jika tunggakan terjadi karena ada tendensi tidak mau 

membayar dari debitur maka bank harus segera mempersiapkan 

hal-hal yang perlu dalam usaha untuk memperoleh pinjaman 

tersebut. 

b. Gejala Memburuk 

Adanya tanda bahwa keadaan keuangan debitur menunjukkan 

gejala memburuk dapat dilihat dengan membandingkan laporan 

usaha debitur yang berurutan. Hendaknya diminta laporan usaha 

debitur misalnya satu kali dalam sebulan apakah gejala memburuk 

itu berlangsung terus atau tidak. 

c. Debitur yang Enggan 

Keengganan debitur untuk mengkomunikasikan perputaran 

usahanya merupakan petunjuk tentang adanya sesuatu yang 

disembunyikan mengenai ketidaksesuaian bidang keuangan atau 

kemungkinan adanya pinjaman lagi yang diperoleh dari sumber 

lain. 

d. Jaminan yang Turun Nilainya 

Selama jangka waktu pinjaman, bank harus secara berkala 

memeriksa keberadaan jaminan ditempatnya dan memeriksa secara 

fisik sehingga jaminan tersebut tidak turun nilainya.  
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e. Faktor-Faktor Lain 

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pinjaman misalnya bencana 

alam, gejala memburuknya situasi ekonomi sekelilingnya. 

 

g. Tahap pelunasan kredit 

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban uang nasabah terhadap 

bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam tahap ini yaitu : 

a. Perhitungan semua kewajiban utang nasabah harus segera diselesaikan 

sampai dengan tanggal pelunasan yang meliputi uatng pokok, utang 

bunga, denda-denda (jika ada) dan biaya administrasi lainnya. 

b. Penyerahan kembali dokumen-dokumen kepada nasabah hanya dapat 

dilakukan setelah nasabah menyelesaikan semua kewajibannya. 

c. Buatlah surat penegasan pelunasan yang antara lain berisi pernyataan 

terima kasih atas terjalinnya hubungan baik antara nasabah dengan bank 

pada waktu-waktu yang lalu. 

d. Memberitahukan pada bagian kas bahwa setelah seluruh jumlah hutang 

dilunasi, rekening pinjaman atas nama nasabah yang bersangkutan ditutup. 

 

2.7 Kredit Macet 

 Nasabah yang telah mendapatkan kredit dari bank tidak seluruhnya dapat 

mengembalikan dengan baik sesuai waktu yang dijanjikan, dalam kenyataannya 
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selalu ada sebagian nasabah karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit 

yang telah diberikan sehingga terjadilah kredit macet. 

 Pengertian kredit macet menurut Suparmono  (2007 : 131) “kredit macet 

adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas 

kredit bank tepat pada waktunya.” 

 Keadaan diatas disebut ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi seorang 

debitur dapat berupa : 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 

b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. 

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

 Sebagai lembaga keuangan, peranan bank dalam perekonomian sangatlah 

dominan. Hampir semua kegiatan masyarakat membutuhkan bank sebagai fasilitas 

kreditnya. 

 Fungsi utama dari bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan mengelola dana tersebut dengan menyalurkan kepada masyarakat alam 

bentuk kredit atau bentuk lainnya (Kasmir : 2011). 

 Pemberian kredit adalah jantungnya kegiatan perbankan. Dalam memberikan 

kredit kepada debitur, kreditur terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap prestasi 

masa lalu, kondisi sekarang, dan prestasi masa depan calon debitur. Penilaian 
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dilakukan untuk menilai prestasi yang telah dicapai pada masa lalu menyangkut 

kondisi calon debitur saat ini apakah sehat atau tidak dan juga untuk menilai potensi 

perkembangan di masa mendatang apakah akan menunjukkan perkembangan yang 

positif atau negatif. 

 Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau pinjaman 

dengan suatu perjanjian, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang 

telah disepakati (Astiko : 2009). 

 Penyaluran kredit merupakan aktivitas pokok bank, karena dengan menyalurkan 

kredit kepada debitur, bank memperoleh bunga yang merupakan sumber utama 

pendapatan. Apabila kredit ingin mudah dijual atau ekspansi maka persyaratan serta 

prosedurnya harus diperlonggar misalnya kelonggaran dalam hal agunan dan 

persyaratan kredit lainnya. Karena diperlonggar maka risiko kreditnya menjadi 

semakin besar, dan semakin besar pula risiko terjadinya kredit macet. Sebaliknya 

apabila ingin aman, maka prosedur dan persyaratan harus diperketat dan selektif 

(Dinny : 2013). 

  

2.8.1 Hubungan Pengendalian Internal Pemberian Kredit Mikro Terhadap  

Minimalisasi Kredit Macet 

Dalam rangka melakukan aktivitas usaha utama suatu bank, pemberian kredit 

tidak menutup kemungkinan menimbulkan terjadinya kredit bermasalah. Oleh karena 

itu, permberian kredit harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Pengendalian 

internal atas pemberian kredit mikro meliputi analisis, penelaahan, dan penelitian atas 
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pelaksanaan yang harus disesuaikan dengan kebijaka, metode, dan prosedur yang 

telah ditetapkan guna mencapai pemberian kredit yang sesuai dengan yang 

direncanakan untuk mendapatkan pendapatan Bungan yang diinginkan dan 

minimalisasi kredit macet. 

Pengendalian internal sangat berpengaruh atas pemberian kredit mikro dan 

minimalisasi kredit macet, semakin baik pengendalian internal atas pemberian kredit 

mikro maka akan semakin kecil risiko terjadinya kredit macet. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

5 komponen yang terkait  

dalam pengendalian internal 

 

1. Lingkungan pengendalian 

2. Aktivitas pengendalian 

3. Penilaian risiko 

4. Informasi dan komunikasi 

5. Pengawasan/monitoring 

 

       

Sumber : (Boynton dan Walter  : 2003)          Sumber : (Suparmono : 2007) 

 

 

Pengawasan pembinaan target angsuran debitur 

yang tidak produktif,pelaporan dan 

perkembangan kredit macet  

1. Peningkatan angsuran kredit yang 

dihapus buku 

2. Perkembangan jumlah kredit macet 

3. Adanya laporan kunjungan nasabah 

dalam setiap kunjungan ke nasabah 

4. Terdapat rencana usaha dalam 

pemakaian kredit debitur 

5. Pemberian saran atas kegiatan usaha 

debitur 

6. Pengiriman surat pemanggilan dan surat 

peringatan dengan tingkatan bertahap 

kepada debitur 
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2.9 Hipotesis 

 Penelitian ini dimaksudkan bagaimana pelaksanaan pengendalian internal 

pemberian kredit dan bagaimana minimalisasi kredit macet mikro  pada PT Bank 

Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Bandung Mohamad Toha. Selanjutnya akan dilihat 

seberapa besar pengaruh pengendalian internal pemberian kredit mikro dalam 

meminimalisasi kredit macet. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat disusun hipotesis penelitian 

yang diajukan adalah Hipotesis alternatif (Ha) sedangkan untuk keperluan analisis 

statistik Hipotesis nol (Ho). Perumusan Hipotesis nol (Ho) dan Hipotesis alternatif 

(Ha) adalah sebagai berikut: 

Ho = 0 tidak terdapat peranan signifikan antara pengendalian internal 

pemberian kredit mikro usaha terhadap minimalisasi kredit macet. 

Ha ≠ 0 terdapat peranan signifikan antara pengendalian internal pemberian 

kredit mikro usaha terhadap minimalisasi kredit macet. 

Tabel 2.1 

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Variabel Kesimpulan Saran 

Jati 

2013 

Pengaruh 

Komponen 

Pengendalian 

Internal Kredit 

Pada Kredit 

Variabel 

Independen : 

Komponen 

Pengendalian 

Internal Kredit 

Variabel jenis-jenis 

pengendalian internal 

kredit, prosedur 

umum pengendalian 

internal kredit dan 

Variabel komponen 

pengendalian internal kredit 

(melakukan kunjungan kepada 

debitur yang menunggak, 

prosedur umum pengendalian 
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Bermasalah 

BPR di 

Kabupaten 

Buleleng 

 

Variabel 

Dipenden : 

Kredit 

Bermasalah 

 

kolektibilitas kredit 

berpengaruh negatif 

namun tidak 

signifikan pada kredit 

bermasalah di BPR di 

Kabupaten Buleleng 

internal kredit, kolektibilitas 

kredit) perlu lebih diperhatikan 

oleh pihak BPR, karena dari 

hasil penelitian ketiga variabel 

tersebut memiliki pengaruh 

yang tidak signifikan pada 

kredit bermasalah meskipun 

arahnya negatif. 

Rahayu 

2009 

Aplikasi 

Struktur 

Pengendalian 

Intern 

Pemberian 

Kredit Untuk 

Meminimalisasi 

Risiko Kredit 

Bermasalah 

Variabel 

Independen : 

Aplikasi 

Struktur 

Pengendalian 

Intern 

Pemberian 

Kredit 

 

Variabel 

Dipenden : 

Meminimalisasi 

Risiko Kredit 

Bermasalah 

1. Aplikasi struktur 

pengendalian 

internal perkreditan 

telah dilaksanakan 

dengan baik oleh 

BRI unit Ceweng. 

2. Karakteristik 

struktur 

pengendalian intern 

: -Struktur 

organisasi sebagai 

bagian dari struktur 

pengendalian intern 

yang telah 

memisahkan 

tanggung jawab 

fungsional secara 

tegas. 

-Berjalannya sistem 

otorisasi dan 

prosedur pencatatan 

-Praktik yang sehat  

3. Praktek pemberian 

kredit yang sehat 

telah dilaksanakan 

dan berfungsi 

secara efektif 

sesuai dengan 

kebijaksanaan 

manajemen yang 

didasarkan prinsip 

operasional bank 

yang sehat. 

1. Pengawasan dan 

pemantauan perkembangan 

kemampuan debitur dalam 

membayar angsuran 

2. Melakuka rotasi pegawai 

secara rutin untuk 

meminimalisasi kejenuhan 

dan penyalahgunaan 

wewenang.  

 


