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ABSTRAK

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT
(Studi Kasus di PT BPR Madani Sejahtera Abadi)

Ratya Vidella
NIM: 162114079
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2020
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian internal
pemberian kredit yang dilakukan PT BPR Madani Sejahtera Abadi apakah sudah
sesuai dengan komponen pengendalian internal menurut COSO dan untuk
mengetahui apakah pengendalian internal pemberian kredit yang dilakukan PT
BPR Madani Sejahtera Abadi sudah efektif.
Jenis penelitian ini adalah dengan metode studi kasus dan berfokus pada
pengendalian internal pemberian kredit pada PT BPR Madani Sejahtera Abadi.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dilakukan dengan
menggunakan tabel perbandingan antara pengendalian internal menurut COSO
dengan pengendalian internal pemberian kredit yang diterapkan di PT BPR
Madani Sejahtera Abadi. Selain itu, teknik analisis data juga dilakukan
menggunakan uji kepatuhan stop-or-go sampling dengan attribute kelengkapan
dokumen pendukung dalam keputusan kredit, bukti hasil survei dan otorisasi
berupa tanda tangan dari pihak yang berwenang.
Hasil penelitian ini menunjukkan pengendalian internal pemberian kredit
yang diterapkan oleh PT BPR Madani Sejahtera Abadi telah sesuai dengan
komponen pengendalian internal menurut COSO. Berdasarkan hasil uji kepatuhan
telah diketahui bahwa pengendalian internal pemberian kredit pada PT BPR
Madani Sejahtera Abadi sudah efektif.

Kata kunci: pemberian pinjaman, pengendalian internal, panduan COSO
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ABSTRACT

ANALYSIS OF LOAN INTERNAL CONTROL
(Case Study at BPR Madani Sejahtera Abadi)

Ratya Vidella
NIM: 162114079
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2020
The purpose of this research is to determine whether the internal control of
loan at PT BPR Madani Sejahtera Abadi is in accordance with the internal control
component of COSOguidelines and to determine whether the internal control of
loan has been effective.
This type of research is a case study. The data were collected through
interviews and documentation. The data were analyzed comparatively between
internal control according to COSO guidelines and internal control of loan
applied at PT BPR Madani Sejahtera Abadi. In addition, data analysis
techniquewas also performed using a stop-or-go sampling compliance test with
the attributes that consist of completeness of supporting documents in loan
decisions, evidence of survey results and authorization in the form of valid
signatures.
The result of this research shows that the internal control of loan
implemented at PT BPR Madani Sejahtera Abadi has been in accordance with the
internal control component according to COSO guidelines. Based on the
compliance test, it is known that the internal control of loan at PT BPR Madani
Sejahtera Abadi has been effective.

Keywords: loan, internal control, COSO guidelines
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peranan bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi suatu negara (Ismail, 2010). Peran tersebut diwujudkan dalam
fungsi bank sebagai perantara keuangan atau financial intermediary, yaitu
sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki
kelebihan

dana

dan

menyalurkannya

kepada

masyarakat

yang

membutuhkan. Berdasarkan kegiatan tersebut, bank akan mengelola dana
yang telah tersedia untuk memperoleh keuntungan. Pengelolaan tersebut
dilakukan dengan mengalokasikan sebagian besar dana yang tersedia
untuk pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pemberian kredit yang dilakukan perbankan memiliki risiko yang
sering dikenal dengan risiko perkreditan. Risiko tersebut dapat disebabkan
oleh faktor internal dari bank itu sendiri maupun dari faktor eksternal yang
berasal dari nasabah yang disengaja ataupun tidak disengaja. Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) mencatat pada Agustus sampai dengan November 2019,
rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan) di industri perbankan terus
meningkat. Oleh sebab itu, perbankan harus lebih berhati – hati dalam
mengelola kredit dan terus melakukan pengawasan kredit sebagai bentuk
pengendalian internal dalam proses pemberian kredit.
Salah satu tujuan adanya pengawasan di bidang perkreditan adalah
memastikan bahwa seluruh rangkaian proses pemberian kredit telah
dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati – hatian dan prinsip pemberian
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kredit yang sehat sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku (Ikatan
Bankir Indonesia, 2015). Pengawasan kredit tersebut, dilakukan sebagai
salah satu pengendalian internal yang perlu diterapkan oleh bank. Dengan
adanya pengendalian internal dalam proses pemberian kredit diharapkan
dapat meminimalisir risiko perkreditan yang mungkin terjadi seperti kredit
macet atau fraud.
Pada era revolusi industri 4.0 ini muncul adanya financial
technology. Dengan kecepatan yang lebih unggul daripada perbankan,
fintech dapat menjadi pesaing baru bagi BPR. Selain itu, berdasarkan data
dan riset LPS tahun 2019, dalam lima tahun terakhir jumlah BPR
cenderung mengalami penurunan, sejak Januari 2019 hingga Juni 2019
terdapat 6 BPR dan BPRS dicabut ijin usahanya dan 6 BPR merger. Hal
tersebut membuat persaingan menjadi lebih ketat. Sehingga untuk mampu
bersaing,

BPR

harus

berinovasi

dan

meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.
BPR yang telah mampu bertahan hingga saat ini telah
membuktikan ketangguhannya dan dapat dikatakan telah mampu bersaing.
Salah satu BPR yang mampu bertahan adalah PT BPR Madani Sejahtera
Abadi. BPR ini telah mendapatkan berbagai penghargaan atas kinerjanya.
Dengan hasil pencapaian tersebut maka diperlukan analisis pengendalian
internal khususnya terkait pemberian kredit. Analisis ini perlu dilakukan
untuk memastikan pengendalian internal yang diterapkan sudah sesuai dan
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efektif serta memastikan bahwa proses pemberian kredit yang dilakukan
terhindar dari penyelewengan dan mengurangi risiko kegagalan kredit.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan
masalah dari penelitian ini adalah:
1. Apakah pengendalian internal pemberian kredit yang dilakukan PT
BPR Madani Sejahtera Abadi sesuai dengan komponen pengendalian
internal menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations).
2. Apakah pengendalian internal pemberian kredit yang dilakukan PT
BPR Madani Sejahtera Abadi sudah efektif.

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal pemberian kredit
yang dilakukan PT BPR Madani Sejahtera Abadi sudah sesuai dengan
komponen pengendalian internal menurut COSO (Committee of
Sponsoring Organizations).
2. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal pemberian kredit
yang dilakukan PT BPR Madani Sejahtera Abadi sudah efektif.
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D. Manfaat Penelitian
1. Bagi PT BPR Madani Sejahtera Abadi
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi
yang berguna terkait pengendalian internal yang terdapat pada PT BPR
Madani Sejahtera Abadi dan penulis berharap hasil penelitian ini dapat
memberikan kontribusi terhadap perbaikan pengendalian internal yang
telah diterapkan.
2. Bagi Pembaca
Penulis berharap dari penelitian ini, pembaca dapat menambah
wawasan mengenai pengendalian internal pemberian kredit pada bank
khususnya Bank Perkreditan Rakyat.
3. Bagi Penulis
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman
karena dapat membandingkan antara teori yang telah dipelajari pada
perkuliahan dengan prakteknya langsung di lapangan.

E. Sistematika Penulisan
BAB I

: Pendahuluan
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka
Bab ini berisi teori-teori sebagai pedoman dalam mengolah
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serta menganalisa data dan hasil penelitian terdahulu.
BAB III : Metode Penelitian
Bab ini berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian,
subjek penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data,
populasi dan sampel, dan teknik analisis data.
BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan
Bab ini membahas tentang riwayat perusahaan, visi dan
misi, penghargaan, struktur organisasi, deskripsi pekerjaan,
dan produk bank dari perusahaan yang diteliti.
BAB V : Analisis Data dan Pembahasan
Bab

ini

berisi

deskripsi

data,

analisis

data

dan

pembahasannya.
BAB VI : Penutup
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan
penelitian dan saran yang diberikan kepada pihak yang
memanfaatkan hasil penelitian ini.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian ini terkait dengan pengendalian internal pemberian kredit pada
bank. Pada tinjauan pustaka akan dibahas mengenai teori dan konsep yang akan
dijadikan acuan dalam penelitian seperti pembahasan mengenai teori keagenan,
bank, pengendalian internal, efektivitas pengendalian internal, kredit dan
penelitian terdahulu.
A. Teori Keagenan (Agency Theory)
Konsep agency theory menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian
(2011: 10) adalah hubungan atau kontak antara principal dan agent. Principal
mempekerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal,
termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari principal kepada
agent. Menurut Lukviarman (2016: 38) hubungan antara keduanya terjadi
dalam organisasi perusahaan antara pemegang saham (stockholders) sebagai
principal dengan pengelola (managers) sebagai agent. Para ahli agency theory
menggunakan asumsi bahwa kedua pihak tersebut memiliki kepentingan
masing – masing dan kepentingan tersebut lebih banyak mengalami perbedaan
dari sudut pandang keduanya.
B. Bank
Menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah
suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/
atau bentuk – bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup
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rakyat banyak. Sedangkan menurut Ismail (2010: 13), bank merupakan
lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam melakukan
transaksi keuangan, maupun transaksi lainnya.
Bank dapat memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat,
menyalurkan dana ke masyarakat dan pelayanan jasa perbankan.
1. Menghimpun dana dari masyarakat
Fungsi bank yang pertama menurut Ismail (2010:4), adalah
menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam
bentuk simpanan. Masyarakat percaya bahwa bank merupakan tempat
yang aman untuk berinvestasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat
yang memiliki kelebihan dana sangat butuh bank untuk menyimpan
dananya dengan aman. Faktor yang sangat penting bagi masyarakat adalah
keamanan atas dana (uang) yang telah disimpannya di bank. Tujuan selain
rasa aman adalah sebagai tempat berinvestasi. Apabila uangnya
diinvestasikan di bank maka masyarakat akan merasa lebih aman.
Masyarakat juga dapat memperoleh keuntungan berupa return dari
simpanan yang besarnya tergantung kebijakan dari setiap bank.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat
Fungsi

bank

yang

kedua

menurut

Ismail

(2010:5),

adalah

menyalurkan dana ke masyarakat yang butuh akan dana. Dana yang
dibutuhkan oleh masyarakat, akan lebih mudah disalurkan oleh bank
apabila masyarakat memenuhi semua syarat yang diberikan. Bank akan
memperoleh pendapatan atas dana yang telah disalurkan, oleh sebab itu
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kegiatan penyaluran dana adalah kegiatan yang penting bagi bank.
Pendapatan yang dimaksud dapat berupa pendapatan bunga bagi bank
konvensional dan pendapatan hasil bagi bank syariah. Pendapatan yang
terbesar di setiap bank adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan
penyaluran dana kepada nasabah, sehingga kegiatan penyaluran dana ini
menjadi sangat penting bagi bank.
3. Memberikan Pelayanan Jasa Perbankan
Fungsi bank yang ketiga menurut Ismail (2010:6), merupakan
pelayananan jasa kepada masyarakat. Produk pelayanan jasa yang bisa
diberikan

oleh

bank

yaitu

jasa

pengiriman

uang

(transfer),

pemindahbukuan, pengalihan surat-surat berharga, kliring, dan pelayanan
jasa lainnya. Produk pelayanan jasa bank yang ditawarkan kepada
masyarakat adalah aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank.
Menurut Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis
perbankan terdiri dari dua jenis, yaitu:
1. Bank Umum
Bank Umum merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha
secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
aktivitasnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menjalankan kegiatan
usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
aktivitasnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
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Menurut Ismail (2010: 36) kegiatan yang dilakukan oleh Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) jauh lebih terbatas dibanding aktifitas bank umum. Diantaranya
sebagai berikut:
1. BPR akan menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk
simpanan antara lain tabungan dan deposito. BPR tidak memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran, maka dalam menghimpin dana masyarakat,
BPR tidak menawarkan simpanan giro. BPR hanya menghimpun dana
masyarakat dengan menawarkan tabungan dan deposito. Kegiatan tersebut,
dilakukan oleh BPR dalam rangka meningkatkan volume dana pihak
ketiga.
2. Kegiatan selanjutnya yaitu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang
membutuhkan. Penyaluran tersebut pada umumnya dalam bentuk kredit.
Beberapa jenis kredit yang diberikan oleh BPR antara lain kredit investasi,
kredit modal kerja, dan kredit komsumtif.
C. Pengendalian Internal
Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations) pengendalian
internal adalah suatu proses, yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen,
dan personel lain dari suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan jaminan
yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi,
pelaporan, dan kepatuhan. Definisi ini mencerminkan konsep dasar
tertentu. Pengendalian Internal adalah:
1. Ditujukan untuk pencapaian sasaran dalam satu kategori atau lebih operasi,
pelaporan, dan kepatuhan
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2. Suatu proses yang terdiri dari tugas dan kegiatan yang sedang berjalan,
sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri
3. Dipengaruhi oleh orang-orang bukan hanya tentang pedoman kebijakan
dan prosedur, sistem, dan bentuk, tetapi tentang orang-orang dan tindakan
yang mereka ambil di setiap tingkat dari suatu organisasi untuk
mempengaruhi pengendalian internal
4. Mampu memberikan jaminan yang wajar tetapi bukan jaminan mutlak,
untuk suatu manajemen senior dan dewan direksi entitas
5. Dapat beradaptasi dengan struktur entitas, fleksibel dalam aplikasi untuk
seluruh entitas atau untuk anak perusahaan, divisi, unit operasi, atau proses
bisnis tertentu
Sehingga

pengendalian

internal

penting

bagi

perusahaan

karena

pengendalian internal membantu entitas mencapai tujuan penting dan
mempertahankan

dan

meningkatkan

kinerja. COSO Internal

Control-

Integrated Framework memungkinkan organisasi untuk secara efektif dan
efisien mengembangkan sistem pengendalian internal yang beradaptasi untuk
mengubah lingkungan bisnis dan operasi, memitigasi risiko ke tingkat yang
dapat diterima, dan mendukung pengambilan keputusan dan tata kelola
organisasi yang baik.
Kerangka

kerja

tersebut memberikan

tiga

kategori

tujuan,

yang

memungkinkan organisasi untuk fokus pada berbagai aspek pengendalian
internal:
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1. Tujuan operasi, ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi
entitas, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan, dan menjaga
aset terhadap kerugian.
2. Tujuan pelaporan, ini berkaitan dengan keuangan internal dan eksternal dan
pelaporan non-keuangan dan dapat mencakup keandalan, ketepatan waktu,
transparansi, atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh regulator, pembuat
standar yang diakui, atau kebijakan entitas.
3.

Tujuan kepatuhan, ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan dimana entitas patuh.
COSO (Committee of Sponsoring Organizations) adalah inisiatif bersama

dari lima organisasi sektor swasta yang terdaftar dan didedikasikan untuk
memberikan pemikiran kepemimpinan melalui pengembangan kerangka kerja
dan panduan tentang manajemen risiko perusahaan, pengendalian internal dan
pencegahan penipuan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi
dan tata kelola untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam organisasi. Pada
COSO (Committee of Sponsoring Organizations) Internal Control-Integrated
Framework 2013, terdapat lima komponen pengendalian internal yaitu
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi
dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan. Berikut penjelasan mengenai
masing – masing komponen:
1. Lingkungan Pengendalian (Control Environmental)
Lingkungan pengendalian merupakan susunan standar, proses dan
struktur yang memberikan dasar untuk menjalankan pengendalian internal
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pada seluruh organisasi. Lima prinsip yang berkaitan dengan komponen
lingkungan pengendalian, yaitu:
a. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai
etika.
b. Dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan
melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja
pengendalian internal.
c. Manajemen dengan pengawasan dari badan pengawas, menetapkan
struktur, garis pelaporan, serta wewenang dan tanggung jawab dalam
rangka pencapaian tujuan.
d. Organisasi menunjukkan komitmen dalam menarik, mengembangkan,
dan memelihara individu yang kompeten sesuai dengan tujuan.
e. Organisasi memiliki orang – orang yang bertanggungjawab untuk
pengendalian internal mereka sejalan dengan tujuan.
2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)
Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk
mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Penilaian
risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola
oleh organisasi. Terdapat prinsip – prinsip terkait dengan komponen ini,
yaitu:
a. Organisasi menetapkan tujuan – tujuan yang jelas agar dapat dilakukan
identifikasi risiko terkait tujuan tersebut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13

b. Organisasi mengidentifikasi risiko untuk mencapai tujuan secara
menyeluruh dan menganalisis risiko sebagai landasan pengelolaan
risiko.
c. Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan (fraud) dalam
melakukan penilaian risiko atas pencapaian tujuan.
d. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan- perubahan yang
dapat berdampak signifikan terhadap sistem pengendalian internal
3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)
Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang ditetapkan melalui
kebijakan dan prosedur yang meyakinkan bahwa arahan manajemen untuk
mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Terdapat prinsip
– prinsip terkait dengan komponen ini, yaitu:
a. Organisasi memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian yang
berkontribusi meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan sampai pada
level yang dapat diterima.
b. Organisasi memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian umum
atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan.
c. Organisasi menerapkan kegiatan pengendalian melalui kebijakan yang
menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur yang menjabarkan
kebijakan menjadi tindakan.
4. Informasi dan Komunikasi (Information And Communication)
Informasi merupakan hal penting

bagi setiap entitas untuk

melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung
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pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan
melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang
dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan berbagi. Terdapat prinsip –
prinsip terkait dengan komponen ini, yaitu:
a. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi
yang relevan dan berkualitas untuk mendukung berfungsinya komponen
pengendalian internal lainnya.
b. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk
tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal yang perlukan untuk
mendukung berfungsinya pengendalian internal lainnya.
c. Organisasi menjalin komunikasi dengan pihak eksternal terkait hal-hal
yang dapat mempengaruhi berfungsinya pengendalian internal lainnya.
5. Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities)
Aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi

berkelanjutan,

terpisah atau kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan
apakah kelima komponen pengendalian internal ada dan berfungsi.
Terdapat prinsip – prinsip terkait dengan komponen ini, yaitu:
a. Organisasi memilih, mengembangkan dan melaksanakan evaluasi
berkelanjutan dan atau secara terpisah untuk memastikan bahwa
komponen pengendalian internal benar – benar ada dan berfungsi.
b. Organisasi

mengevaluasi

dan

mengkomunikasikan

kelemahan

pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang
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bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk
manajemen puncak dan dewan direksi, sebagaimana mestinya.
D. Efektivitas Pengendalian Internal
Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya (Handayaningrat: 2006).

Pengendalian internal

dikatakan efektif ketika mampu meminimalisir risiko sehingga tujuan
perusahaan dapat tercapai. Pengujian pengendalian internal diperlukan untuk
menguji keefektifan pengendalian internal yang diterapkan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengujian ini, dapat diperoleh
bukti yang memadai dari dokumen yang diperiksa bahwa pengendalian internal
telah dilakukan dengan baik dan efektif.
Menurut Mulyadi (2002), metode attribute sampling digunakan terutama
untuk

menguji

efektivitas

pengendalian

internal

(dalam

pengujian

pengendalian). Terdapat tiga model attribute sampling, yaitu:
1. Fixed-sample-size attribute sampling
Pengambilan

sampel

dengan

model

ini

ditujukan

untuk

memperkirakan persentase terjadinya mutu tertentu dalam suatu
populasi. Model ini digunakan jika auditor melakukan pengujian
pengendalian terhadap suatu unsur pengendalian intern, dan auditor
tersebut memperkirakan akan menjumpai beberapa penyimpangan
(kesalahan).
Prosedur pengambilan sampel adalah sebagai berikut:
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a. Penentuan attribute yang akan diperiksa untuk menguji efektivitas

pengendalian internal.
b. Penentuan populasi yang akan diambil sampelnya.
c. Penentuan besarnya sampel.
d. Pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi.
e. Pemeriksaan

terhadap

attribute

yang

menunjukkan

efektivitas unsur pengendalian internal.
f. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap attribute anggota sampel.

2. Stop-or-go sampling
Model ini dapat mencegah auditor dari pengambilan sampel yang
terlalu banyak jika menggunakan model fixed-sample-size attribute
sampling, yaitu dengan cara menghentikan pengujian sedini mungkin.
Model ini digunakan jika auditor yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan
dalam populasi sangat kecil.
Prosedur yang harus ditempuh dalam penggunaan stop-or-go
sampling adalah:
a. Menentukan Desired Upper Precision Limit (DUPL) dan tingkat
keandalan (R%)
Pada tahap ini, auditor menentukan tingkat keandalan yang akan dipilih
dan tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat diterima. Dalam hal
ini, auditor disarankan untuk memilih tingkat kepercayaan 90%, 95%,
atau 99%.
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b. Menggunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian
pengendalian untuk menentukan sampel pertama yang harus diambil.
Pada tahap ini, auditor menentukan besarnya sampel minimum yang
harus diambil dengan bantuan Tabel Besarnya Sampel Minimum untuk
pengujian pengendalian.
c. Membuat tabel Stop-Or-Go Decision
Pada tahap ini, auditor membuat tabel keputusan stop-or-go. Dalam
tabel Stop-Or-Go Decision tersebut auditor akan mengambil sampel
sebanyak empat kali.
d. Mengevaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel
Jika AUPL (Achieved Upper Precision Limit) < DUPL (Desired Upper
Precision Limit), maka pengendalian intern dikatakan efektif. Tetapi
jika setelah empat kali auditor mengambil sampel dan hasilnya adalah
AUPL > DUPL, maka pengendalian intern dikatakan tidak efektif.
Dalam keadaan seperti ini, peneliti dapat menggunakan model FixedSample-Size Attribute Sampling sebagai alternatif untuk melanjutkan
pemeriksaannya.
3. Discovery sampling
Model pengambilan sampel ini sangat cocok digunakan jika tingkat
kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah (mendekati
nol). Prosedur pengambilan sampel dalam model ini adalah sebagai berikut:
a. Tentukan attribute yang akan diperiksa.
b. Tentukan populasi dan besar populasi yang akan diambil sampelnya.
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c. Tentukan tingkat keandalan.
d. Tentukan desired upper precision limit.
e. Tentukan besarnya sampel.
f. Periksa attribute sampel.
g. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap karakteristik sampel.
E. Kredit
Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa
kredit merupakan kegiatan penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, atas persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi
utangnya sesuai jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau
pembagian keuntungan (Abdullah dan Tantri, 2014: 163).
Tujuan utama pemberian suatu kredit menurut Abdullah dan Tantri (2014:
166), adalah sebagai berikut:
1. Memperoleh keuntungan; yaitu memiliki tujuan agar memperoleh hasil dari
pemberian kredit tersebut terutama dalam bentuk bunga atas balas jasa dan
biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Selain itu hasil
lainnya adalah nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam
usahanya. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank.
2. Membantu usaha nasabah; yaitu memiliki tujuan untuk membantu usaha
nasabah yang membutuhkan dana, baik dana investasi atau dana sebagai
modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan bisa
mengembangkan dan memperluas usahanya.
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3. Membantu pemerintah; bagi pemerintah semakin banyak kredit yang
disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, karena semakin
banyak kredit artinya pembangunan pada berbagai sektor ada peningkatan.

Kriteria pemberian kredit yang harus dilakukan oleh bank untuk
mendapatkan nasabah yang benar – benar menguntungkan dilakukan dengan
analisis 5C dan 7P. Menurut Abdullah dan Tantri (2015: 173), analisis 5C
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Character
Character dalam hal ini merupakan suatu keyakinan bahwa orang –
orang yang akan diberikan kredit memiliki sifat atau watak yang benar –
benar dapat dipercaya, hal tersebut dapat tercermin dari latar belakang
pekerjaan, ataupun bersifat pribadi contohnya cara hidup atau gaya hidup
yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan social standing –nya.
2. Capacity
Capacity dalam hal ini adalah untuk menilai kemampuan nasabah
dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan
bisnis juga diukur melalui kemampuannya dalam memahami tentang
ketentuan – ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya
dalam menjalankan usaha yang dimiliki termasuk kekuatan yang dimiliki.
Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang
disalurkan.
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3. Capital
Capital dalam dalam hal ini adalah untuk melihat bagaimana modal
digunakan, apakah efektif jika dilihat dari laporan keuangan (neraca dan
laporan

rugi/laba)

dengan

melakukan

pengukuran

seperti

likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus
dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini.
4. Collateral
Collateral adalah jaminan baik yang bersifat fisik maupun non fisik
yang diberikan calon nasabah. Jaminan seharusnya melebihi jumlah kredit
yang diberikan dan harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu
masalah, maka jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan secepat
mungkin.
5. Condition
Condition adalah dalam menilai kredit sebaiknya dinilai kondisi
ekonomi sekarang dan kemungkinan pada masa yang akan datang sesuai
dengan masing – masing sektor, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor
yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai harusnya
benar – benar mempunyai prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit
tersebut bermasalah relatif kecil.

Selain analisis 5C terdapat analisis 7P kredit yaitu personality, party,
purpose,prospect, payment, profitability, dan protection. Berikut penjelasan
mengenai masing – masing prinsip:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21

1. Personality
Personality yaitu menilai nasabah berdasarkan kepribadian atau tingkah
laku sehari – hari ataupun masa lalunya mencakup sikap, emosi, tingkah
laku, dan tindakan nasabah ketika menghadapi masalah.
2. Party
Party yaitu mengelompokkan nasabah ke dalam kelompok tertentu atau
golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. Purpose
Purpose yaitu mengetahui tujuan nasabah ketika mengambil kredit,
termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. Prospect
Prospect yaitu untuk menilai suatu usaha nasabah di masa depan apakah
menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak.
5. Payment
Payment dalam hal ini merupakan ukuran bagaimana cara nasabah
mengembalikan kredit yang telah diperoleh atau berasal dari sumber mana
saja dana untuk pengembalian kredit.
6. Profitability
Profitability yaitu untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari
laba, yang diukur dari satu periode ke periode lainnya apakah akan tetap
sama atau semakin naik, terutama dengan tambahan kredit yang akan
diperolehnya.
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7. Protection
Protection memiliki tujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan
perlindungan.
Prosedur pemberian kredit menurut Abdullah dan Tantri (2014: 177),
adalah sebagai berikut penjelasannya:
1. Berkas – berkas
Pada tahap ini, pertama kali mengajukan permohonan kredit yang
ditulis dalam proposal dengan dilampiri dengan berkas – berkas yang
dibutuhkan. Proposal pengajuan kredit ini setidaknya mencakup latar
belakang perusahaan yang meliputi riwayat hidup singkat perusahaan, jenis
bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut tingkat
pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak –
pihak pemerintah dan swasta. Maksud dan tujuan apakah untuk
meningkatkan omzet penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau
mendirikan pabrik baru serta tujuan lainnya. Besarnya kredit dan jangka
waktu dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang
ingin diperoleh dan jangka waktu pengembalian kredit, hal ini semuanya
dapat disajikan dalam cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laporan
rugi/laba) 3 tahun terakhir.
2. Penyelidikan berkas pinjaman
Penyelidikan berkas pinjaman bertujuan untuk mengetahui apakah
berkas yang diajukan telah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23

pihak perbankan belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera
melengkapinya dan jika sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak
dapat melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit
dibatalakan.
3. Wawancara
Pihak perbankan mempersiapkan penyelidikan yang dilakukan untuk
meyakinkan berkas – berkas yang dikirim telah lengkap dan sesuai dengan
yang diajukan pihak perbankan.
4. On the spot
Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek
yang dijadikan usaha atau jaminan, selanjutnya dicocokkan dengan hasil
wawancara. Ketika akan melakukan on the spot, nasabah sebaiknya tidak
diberi tahu, sehingga apa yang di lapangan sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya.
5. Keputusan kredit
Keputusan kredit merupakan penentuan apakah kredit akan diberikan
atau ditolak, apabila diterima akan dipersiapkan administrasinya dalam
keputusan kredit ini biasanya akan mencakup jumlah uang yang akan
diterima jangka waktu kredit dan biaya – biaya yang harus dibayar.
6. Penandatanganan akta kredit
Kegiatan ini adalah kelanjutan dari keputusan kredit, jadi sebelum
kredit

tersebut

dicairkan

maka

terlebih

dahulu

calon

nasabah

menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek, dan surat
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perjanjian, penandatanganan dilaksanakan antara dengan debitur secara
langsung atau melalui notaris.
7. Realisasi kredit
Realisasi kredit ini diberikan setelah penandatanganan surat – surat
yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang
bersangkutan.

F. Pengelitian Terdahulu
Menurut Rachmawati (2018) pada penelitiannya yang berjudul Evaluasi
Pengendalian Internal Pemberian Kredit studi kasus di BPD KC Senopati
Yogyakarta, bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian internal
pemberian kredit yang diterapkan oleh Bank BPD sudah sesuai dengan teori
COSO atau belum. Hasil penelitian ini menunjukkan pengendalian internal
pemberian kredit yang diterapkan Bank BPD Kantor Cabang Senopati
Yogyakarta telah sesuai dengan empat komponen pengendalian internal
menurut COSO yaitu komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko,
aktivitas pengendalian dan pemantauan. Sedangkan ketidaksesuaian terdapat
pada komponen informasi dan komunikasi, pada kriteria karyawan bagian
pemberian kredit melaporkan informasi secara akurat dan tepat waktu.
Menurut Prastiwi (2017) pada penelitiannya yang berjudul Analisis
Pengendalian Intern Sistem Pemberian Kredit Berbasis COSO studi kasus di
BPR Chandra Mukhtiartha, bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian
intern prosedur pemberian kredit yang terdapat di BPR Chandra Muktiartha
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sesuai dengan unsur pengendalian intern menurut standar COSO. Hasil
penelitian ini menunjukkan sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR
Chandra Muktiartha sudah sesuai dengan standar sistem pemberian kredit, dan
pengendalian intern pada sistem pemberian kredit sudah sesuai dengan
keempat komponen COSO kecuali komponen lingkungan pengendalian dan
aktivitas pengendalian.
Menurut Septiani (2018) pada penelitiannya yang berjudul Evaluasi
Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit di Koperasi Simpan
Pinjam studi kasus di Koperasi Simpan Pinjam “ASLI” Klaten, bertujuan untuk
mengetahui pengendalian internal pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam
“ASLI” Klaten sudah memenuhi unsur COSO dan mengetahui efektivitas
pengendalian internal pemberian kredit tersebut. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pengendalian internal dalam pemberian kredit pada
koperasi tersebut telah diterapkan sesuai dengan unsur pengendalian internal
COSO. Dan berdasarkan hasil uji kepatuhan diketahui bahwa pengendalian
internal pemberian kredit sudah efektif.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus dan berfokus pada
pengendalian internal pemberian kredit pada PT BPR Madani Sejahtera Abadi.
Menurut Sekaran (2011) penelitian studi kasus merupakan penelitian yang
berfokus pada pengumpulan informasi terkait objek tertentu, acara atau
kegiatan, seperti unit atau organisasi bisnis tertentu.
B. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Februari 2020 - Maret 2020.
2. Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan di PT BPR Madani Sejahtera Abadi Jl. C. Simanjuntak
No.26, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta.
C. Subyek Penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah karyawan PT BPR Madani Sejahtera
Abadi bagian administrasi kredit, bagian marketing kredit, bagian SDM,
auditor internal dan manajemen risiko.
D. Data Penelitian
1. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini meliputi prosedur pemberian kredit
dan pelaksanaan pengendalian internal pemberian kredit.
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2. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini meliputi, sejarah perusahaan, visi
dan misi, struktur organisasi perusahaan, dokumen-dokumen yang terkait
dengan sistem pemberian kredit yaitu dokumen permohonan kredit,
dokumen kunjungan atau survei nasabah, dokumen penilaian dan
pemeriksaan jaminan, dan dokumen persetujuan usulan kredit serta literatur
yang bersumber dari buku, jurnal, maupun artikel.
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Menurut Jogiyanto (2016:114), wawancara adalah komunikasi dua
arah untuk mendapatkan data dari responden. Dalam penelitian ini,
wawancara dilakukan dengan pihak – pihak terkait dengan pelaksanaan
pengendalian internal pemberian kredit dan poses pemberian kredit yaitu
bagian administrasi kredit, bagian marketing kredit, bagian SDM, auditor
internal dan manajemen risiko. Data yang dikumpulkan melalui wawancara
ini banyak digunakan untuk menjawab rumusan pertama, meliputi prosedur
pemberian kredit dan pelaksanaan pengendalian internal pemberian kredit.
2. Dokumentasi
Dalam penelitian ini metode dokumentasi dilakukan dengan
mengumpulkan data dari dokumen-dokumen dan laporan tertulis yang
terkait dengan pelaksanaan pengendalian internal pemberian kredit dan
proses pemberian kredit yaitu dokumen permohonan kredit, dokumen
kunjungan atau survei nasabah, dokumen penilaian dan pemeriksaan
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jaminan. Selain itu, dengan metode ini juga mengumpulkan data dari
dokumen nota usulan kredit untuk melihat kelengkapan atribut terkait
rumusan masalah kedua.
F. Populasi dan Sampel
Pada penelitian ini, populasi dan sampel digunakan untuk melakukan uji
kepatuhan menggunakan model stop-or-go sampling. Populasi penelitian ini
adalah seluruh dokumen nota usulan kredit PT BPR Madani Sejahtera Abadi
selama periode 2019. Sedangkan sampel penelitian ini adalah 60 dokumen nota
usulan kredit PT BPR Madani Sejahtera Abadi selama periode 2019.
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan simple
random sampling. Pengambilan sampel secara simple random dilakukan
dengan mengambil secara langsung dari populasinya secara random
(Jogiyanto, 2016: 95). Sampel pada penelitian ini dipilih secara acak.
Sedangkan penentuan jumlah sampel, dengan cara menentukan DUPL (desire
upper precission limit) atau tingkat kesalahan maksimal yang dapat diterima
dan tingkat keandalan (R%), kemudian menggunakan tabel besarnya sampel
minimum untuk menentukan sampel pertama yang harus diambil.
G. Teknik Analisis Data
Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, teknik analisis data
yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode
deskriptif komparatif. Deskriptif berarti penelitian ini bersifat paparan yang
ditujukan untuk mendeskripsikan hal – hal yang dinyatakan dalam penelitian.
Komparatif berarti membandingkan antara teori yang dipelajari terkait
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pengendalian internal menurut COSO dengan praktik pengendalian internal
yang terjadi dalam PT BPR Madani Sejahtera Abadi. Sedangkan untuk
menjawab rumusan masalah yang kedua teknik analisis data yang dilakukan
adalah dengan menggunakan teknik analisis uji kepatuhan untuk menguji
efektivitas pengendalian internal pemberian kredit menggunakan Stop Or Go
Sampling. Metode Stop Or Go Sampling ini dipilih karena mencegah
pengambilan sampel yang terlalu banyak, yaitu dengan cara menghentikan
pengujian sedini mungkin.
1. Langkah – langkah untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Mendeskripsikan prosedur pemberian kredit yang ada di PT BPR Madani
Sejahtera Abadi
b. Membandingkan pengendalian internal menurut COSO dengan praktik
yang dilakukan PT BPR Madani Sejahtera Abadi menggunakan tabel
perbandingan
c. Memberikan pendapat sesuai/tidak sesuai pada setiap komponen sesuai
dengan kondisi yang terjadi di PT BPR Madani Sejahtera Abadi
d. Mendeskripsikan hasil perbandingan pengendalian internal menurut
standar COSO dengan PT BPR Madani Sejahtera Abadi
e. Menarik kesimpulan atas deskripsi perbandingan antara pengendalian
internal menurut standar COSO dengan PT BPR Madani Sejahtera Abadi
2. Langkah – langkah untuk menjawab rumusan masalah yang kedua dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
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a. Menentukan attribute yang diperiksa untuk menguji efektivitasnya
Attribute 1: Kelengkapan dokumen pendukung dalam keputusan kredit
(fotokopi e-KTP, KK, surat nikah atau e-KTP orang tua,
denah tempat tinggal, fotokopi jaminan berupa sertifikat
tanah beserta PBB terbaru, atau fotokopi BPKB beserta
STNK)
Attribute 2 : Adanya bukti hasil survei
Attribute 3:Adanya otorisasi berupa tanda tangan dari pihak yang
berwenang.
b. Menentukan populasi yang diambil sampelnya
Populasi yang diambil sampelnya yaitu semua dokumen nota usulan
kredit selama periode 2019.
c. Tentukan Desired Upper Precision Limit (DUPL) dan tingkat keandalan
(R%).
Tingkat keandalan (R%) adalah probabilitas benar dalam mempercayai
efektivitas struktur pengendalian intern. Sedangkan DUPL yaitu tingkat
kesalahan maksimal yang dapat diterima. Dalam tabel stop or go
sampling disarankan untuk memilih tingkat keandalan 90%, 95%, atau
97,5% (tabel 1). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tingkat
keandalan R% = 95% dan desired upper precision limit (DUPL) 5%.
Tingkat keandalan R% = 95% diambil dengan maksud bahwa jika
kepercayaan terhadap pengawasan internal cukup besar, umumnya
disarankan untuk tidak menggunakan tingkat keandalan kurang dari 95%
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dan tidak menggunakan desired upper precision limit (DUPL) lebih besar
dari 5%.
d. Menentukan sampel pertama yang harus diambil.
Penulis menentukan sampel pertama yang harus diambil dengan
menggunakan tabel besarnya sampel minimum (tabel 1) untuk pengujian
kepatuhan. Pada tabel tersebut dilakukan dengan menentukan titik potong
baris DUPL dengan kolom R% yang telah dipilih. Sampel pertama
tersebut akan pilih dengan mengambil secara acak dokumen.
e. Membuat tabel Stop-or-Go Decision
Setelah besarnya sampel ditentukan, penulis membuat tabel Stop-Or-Go
Decision yang berisi informasi tentang jumlah sampel awal dan tindakan
yang harus diambil jika terdapat kesalahan. Cara penyusunan tabel StopOr-Go Decision seperti pada tabel 2
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Tabel 1. Tabel Besarnya Minimum untuk Pengujian Kepatuhan
(Zero Expected Occurences)
Acceptable Upper

Sample Size Based on Confidence Levels

Precision Limit

90%

95%

97,5%

10%

24

30

37

9

27

34

42

8

39

38

47

7

35

43

53

6

40

50

62

5

48

60

74

4

60

75

93

3

80

100

124

2

120

150

185

1

240

300

370

Sumber: Mulyadi 2002: 265
Tabel 2. Stop-Or-Go Decision
Lang
-kah

Besarnya
sampel
kumulatif
yang
digunakan

Berhenti jika Lanjutkan ke
kesalahan
langkah
kumulatif
berikutnya
yangterjadi jika kesalahan
sama dengan yang terjadi
sama dengan

1

60

0

1

4

2

96

1

2

4

3

126

2

3

4

4

156

3

4

4

Sumber: Mulyadi 2002: 266

Lanjutkan
ke langkah
5 jika
kesalahan
paling tidak
Sebesar
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Langkah pertama, jika dari pemeriksaan terhadap 60 anggota sampel
tersebut tidak ditemukan

kesalahan,

maka pengambilan sampel

dihentikan karena AUPL=DUPL. AUPL dihitung dengan rumus sebagai
berikut:

Confidence level factor at desired reliability level
for ocurance observed
AUPL=
Sample size

Menurut Tabel 3 Confidence level pada R=95% dan jumlah kesalahan =
0 adalah 3, maka AUPL = 3/60 adalah 5%. Jika kesalahan yang dijumpai
= 0 dan DUPL = AUPL maka pengambilan sampel dihentikan.

Tabel 3. Attribute Sampling for Determining Stop-or-Go Sample Size
and Upper Precision Limit Population Occurance Rate
Base on Sample Result
Number of
Occurance

90%

Confidence Levels
95%

97.5%

0

2.4

3.0

3.7

1

3.9

4.8

5.6

2

5.4

6.3

7.3

3

6.7

7.8

8.8

4

8.0

9.2

10.3

5

9.3

10.6

11.7

6

10.6

11.9

13.1

7

11.8

13.2

14.5

-

-

-

-

-

-

-

-

51

61.5

64.5

67.0

Sumber: Mulyadi 2002: 268
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Langkah kedua, jika kesalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan
sampel= 1 maka confidence level factor pada R = 95% adalah 4,8 dan
AUPL = 4,8/60 adalah 8%. Karena AUPL > DUPL maka perlu
mengambil tambahan sampel dengan rumus:

Confidence Level Factor at Desired Reliability Level
for Occurance Observed
Sample Size=
Desire Upper Precision Size

Maka besar sampel 4,8/5% = 96. Angka besarnya sampel kemudian
dicantumkan dalam tabel Stop-Or-Go Decision (tabel 2) pada kolom besarnya
sampel kumulatif yang digunakan. Jika kesalahan yang dijumpai dalam
pemeriksaan terhadap 96 sampel = 1, maka AUPL = 4,8/96 adalah 5%.
Karena AUPL = DUPL, maka pengambilan sampel dihentikan.
Langkah ketiga, jika pada pemeriksaan 96 sampel pada langkah 2
ditemukan 2 kesalahan maka perlu mengambil sampel tambahan.
Besarnya sampel dihitung sebagai berikut 6,3/5% = 126. Angka besarnya
sampel ini kemudian dicantumkan ke dalam tabel Stop-Or-Go Decision (tabel
2)

pada kolom besarnya sampel kumulatif yang digunakan. Jika

kesalahan yang dijumpai dalam 126 sampel tersebut= 2, maka AUPL =
6,3/126 adalah 5%. Karena AUPL = DUPL maka pengambilan sampel
dihentikan.
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Langkah keempat, jika pada pemeriksaan 126 sampel pada langkah 3
ditemukan 3 kesalahan, maka perlu mengambil sampel tambahan.
Besarnya sampel dihitung sebagai berikut 7,8/5% = 156. Angka besarnya
sampel ini kemudian dimasukkan ke tabel Stop-Or-Go Decision (tabel 2) pada
kolom besarnya sampel kumulatif yang digunakan.
Jika pemeriksaan pada 156 sampel tersebut hanya terdapat 3 kesalahan,
penulis akan mengambil kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah
efektif dan penulis akan menghentikan pengambilan sampelnya karena
AUPL = DUPL. Namun jika kesalahan pada 156 sampel= 4 maka AUPL
menjadi sebesar 5,9% (9,2/156). Dalam keadaan ini penulis beralih ke
langkah kelima, yaitu mengambil kesimpulan bahwa elemen sistem
pengawasan internal yang diperiksanya tidak dapat dipercaya atau
penulis dapat menggunakan fixed-sampel-size-attribute sampling sebagai
alternatif.
f. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel
Penulis melakukan evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel dengan
cara membandingkan antara tingkat kesalahan maksimum yang dapat
diterima (DUPL) dengan tingkat kesalahan yang dicapai (AUPL).
Apabila AUPL = DUPL, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian
internal sistem pemberian kredit efektif. Tetapi jika AUPL > DUPL,
maka dapat disimpukan bahwa pengendalian internal sistem pemberian
kredit belum efektif.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Riwayat Perusahaan
PT BPR Madani Sejahtera Abadi berdiri diawali dengan pengambilalihan
KBPR Bank Pasar Gedongkiwo yang telah berdiri sejak 6 Juni 1974.
Beralamat di Condronegaran MJ 1/953, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan
Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Kemudian pada 26 September 2005
sebagaimana persetujuan Bank Indonesia melalui surat No. 7/572/BPBPR/Yk,
pada 31 Agustus 2005, dilakukan relokasi kantor yang baru yang berlokasi di
Jl. Prof. Ir. Herman Yohanes No. 1062, Kecamatan Gondokusuman, Kodya
Yogyakarta.
Selanjutnya, dalam rangka mengembangkan kegiatan operasional untuk
menjawab tuntutan profesionalitas kerja dan persaingan industri bisnis
perbankan, bentuk Badan Hukum Koperasi ini diubah menjadi Perseroan
Terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 6 Mei 2006 dan bernama
PT BPR Gedongkiwo sesuai keputusan Depkumhan No. C-24083 HT 01.01
TH 2006 tanggal 16 Agustus 2006. Pada akhirnya pada 4 April 2007, nama PT
BPR Gedongkiwo diubah dengan nama baru PT BPR Madani Sejahtera Abadi,
sesuai keputusan Depkumham No. 22-0024.HT.01.04 TH 2007. BPR ini telah
terdaftar, didukung, dijamin, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), PERBARINDO, dan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
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B. Visi dan Misi
1. Visi
Menjadi “Smart Banking” BPR terbaik di Yogyakarta
2. Misi
a. Terciptanya Good Corporate Governance berbasis pada perbankan
yang sehat
b. Menjalankan bisnis perbankan secara prudent (mengutamakan prinsip
kehati – hatian) dengan tidak mengesampingkan pertumbuhan bisnis
c. Menjadi partner bisnis bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk
menunjang peningkatan ekonomi regional
d. Memberikan pelayanan prima untuk memuaskan nasabah
e. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada stakeholder
C. Penghargaan
PT BPR Madani Sejahtera Abadi telah mendapatkan banyak
penghargaan atas kinerjanya. Pada tahun 2012 hingga 2017 BPR ini
mendapatkan penghargaan dari Infobank atas kinerja keuangannya. Pada
tahun 2018 mendapatkan penghargaan Best BPR oleh Majalah Warta
Ekonomi dan penghargaan TOP 100 BPR oleh The Finance. Dan pada
tahun 2019 mendapatkan penghargaan oleh infobank atas kinerja
keuangannya dan penghargaan TOP 100 BPR oleh The Finance.
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D. Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi PT BPR Madani Sejahtera Abadi (Level Kasi)
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Gambar 2. Struktur Organisasi PT BPR Madani Sejahtera Abadi (Bagian Kredit)
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Gambar 3. Struktur Organisasi PT BPR Madani Sejahtera Abadi (Bagian Funding)
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E. Deskripsi Pekerjaan Bagian Kredit
1. Direktur Utama
a.

Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan
perundang – undangan yang berlaku

b.

Memastikan penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR
pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

c.

Menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis setiap tahun dengan
memperhatikan

faktor

eksternal

dan

internal

yang

dapat

mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, prinsip kehati – hatian, dan
asas perbankan yang sehat
d.

Mempresentasikan RBB yang telah disusun dihadapan Dewan
Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan
setelah disetujui Dewan Komisaris diteruskan kepada OJK

e.

Mengkomunikasikan Rencana Bisnis BPR yang telah disusun kepada
pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi pada BPR

f.

Melaksanakan seluruh Rencana Bisnis BPR yang telah disusun

g.

Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit internal BPR, auditor
eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa
Keuangan, dan/atau otoritas lainnya
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h.

Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang
saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan
perundang – undangan

i.

Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang
kepegawaian kepada seluruh pegawai

j.

Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat
waktu kepada Dewan Komisaris

k.

Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi

l.

Melaksanakan rapat setiap waktu bila dipandang perlu baik dalam
rangka membahas pencapaian pelaksanaan rencana kerja maupun
mengatasi permasalahan yang ada

m. Menentukan

langkah

–

langkah

perbaikan

atas

berbagai

penyimpangan yang ditemukan baik berdasarkan hasil pemeriksaan
OJK maupun hasil pemeriksaan internal
n.

Memberikan pembinaan kepada para pegawai baik secara langsung
atau melalui kepala bagian terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas

o.

Senantiasa menjaga kecukupan permodalan bank (CAR) sesuai
dengan

ketentuan

yang

berlaku

antara

lain

memantau

portofolio/kualitas perkreditan secara keseluruhan dan memantau
kecukupan likuiditas
p.

Melaporkan secara tertulis kepada dewan komisaris dan OJK apabila
terjadi penyelewengan yang dilakukan bawahan secara kronologis dan
langkah – langkah perbaikan yan telah dan akan dilakukan
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q.

Memastikan laporan keuangan dapat terlaksana secara tepat waktu dan
valid

r.

Memastikan sistem atau prosedur operasional dan perkreditan
dilaksanakan sesuai ketentuan

s.

Memelihara, meningkatkan dan mengamankan harta yang dimiliki
BPR

t.

Merekomendasikan/ mengusulkan penyelesaian pinjaman bermasalah
melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip costand
benefit

u.

Menggunakan sumberdaya yang ada secara optimal untuk mencapai
tingkat efisien dan produktivitas yang ditetapkan

v.

Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penerapan KYC
(Prinsip Mengenal Nasabah)

w. Direksi bertanggungjawab atas pemberian pengetahuan kepada
karyawan mengenai penerapan prinsip mengenai nasabah
2. Direktur Kepatuhan
a. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan
perundang – undangan yang berlaku
b. Menetapkan langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan
BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang – undangan lain dalam rangka pelaksanaan
prinsip kehati – hatian
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c. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang
dari peraturan perundang – undangan
d. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen
yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan
e. Meminimalkan risiko kepatuhan
f. Membuat

dan

menyampaikan

laporan

kepada

OJK

tentang

pelaksanaan tugasnya
g. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Direktur
Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris
h. Memastikan adanya pembahasan terkait pencucian uang dan/atau
pendanaan terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris
i.

Memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara
memadai

j.

Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen
yang dibuat oleh Bank kepada OJK

k. Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat
Bank yang bertanggungjawab atas penerapan APU dan PPT
l.

Memantau kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara
tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan
per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan
diambil

dan

toleransi

risiko

sesuai

kondisi

bank

serta

memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan.
Setelah mendapat persetujuan dari dewan komisaris
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m. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk
mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko
n. Mengevaluasi

dan

memutuskan

transaksi

yang

memerlukan

persetujuan Direksi dengan menyusun dan menetapkan mekanisme
persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan
untuk setiap jenjang jabatan
o. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang
organisasi
p. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka
manajemen risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam
frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor- faktor
yang mempengaruhi kegiatan usaha bank, eksposur risiko, dan / atau
profil risiko secara signifikan
q. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung
jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan
penerapan manajemen risiko
r. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang
terkait dengan manajemen risiko
s. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara
independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi
antara satuan kerja manajemen risiko yang melakukan identifikasi,
pengukuran, pemantaudan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja
yang melakukan dan menyelesaikan transaksi
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t. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang
dimimbulkan oleh risiko

dimaksud

telah

ditindaklanjuti dan

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada dewan komisaris
secara berkala. Laporan dimaksud antara laun memuat laporan
perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai
langkah – langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan
u. Memastikan

pelaksanaan

langkah

–

langkah

perbaikan

atas

permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha bank yang
ditemukan oleh satuan kerja audit internal
v. Mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko
pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang
memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya
pengendalian internal yang efektif
w. Bertanggungjawab pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan
eksposur risiko yang diambil BPR secara keseluruhan
x. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrasruktur untuk
mengelola dan mengendalikan risiko
y. Menyusun rencana bisnis bank secara realistis setiap tahun dengan
memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi
kelangsungan usaha BPR, prinsip kehati-hatian, dan asas perbaikan
yang sehat
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z. Mempresentasikan RBB yang telah disusun dihadapan dewan
komisaris untuk memperoleh persetujuan dari dewan komisaris dan
setelah disetujui dewan komisaris diteruskan kepada OJK
aa. Mengkomunikasikan Rencana Bisnis BPR yang telah disusun kepada
pemegang saha, dan seluruh jenjang organisasi pada BPR
bb. Melaksanakan seluruh rencana bisnis BPR yang telah disusun
cc. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit internal BPR, auditor
eksternal, hasil pengawasan dewan komisaris, OJK, dan .atau otoritas
lainnya
dd. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang
saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang – undangan
ee. Mengungkapkan kebujakan BPR yang bersifat strategis di bidang
kepegawaian kepada seluruh pegawai
ff. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu
kepada dewan komisaris
gg. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi
hh. Mengkoordinasi jalannya pelayanan dan pemrosesan operasional yang
bauk, aman dan lancar
ii. Mengontrol laporan keuangan dan laporan terkait launnya untuk
disampaikan kepada Bank Indonesia, OJK, dewan komisaris, serta
pihak – pihak terkait laiinnya bekerjasama dengan direktur utama
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jj. Memastikan bahwa sistem dan prosedur operasional dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan
kk. Menjaga keseimbangan likuiditas dan [endanaan secara optimal untuk
mencapai tingkat kesehatan yang baik
ll. Memelihara keharmonisal kerja antar bagian
3. Auditor Internal
Membantu direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan
pengawasan dengan cara membuat analisiss dan penelitian di bidang
keuangan,

akuntansi,

operasional,

dan

kegiatan

lainnya

melalui

pemeriksaan baik secara on site maupun off site.
4. Kasi Administrasi Kredit
Sebagai aparat manajemen yang bertanggungjawab penuh atas kegiatan
administrasi kredit maupun hal – hal lain yang menyangkut bagian dari
pembukuan dan laporan fasilitas kredit sesuai dengan ketentuan yang
digariskan oleh manajemen. Merupakan final “proses” atas fasilitas kredit
yang diberikan
5. Staff Administrasi Kredit
Sebagai aparat management yang bertanggungjawab penuh atas kegiatan
administrasi kredit maupun hal-hal lain yang menyangkut bagian dari
pembukuan dan laporan fasilitas kredit sesuai dengan ketentuan yang
digariskan oleh management. Melaksanakan proses administrasi kredit
dari mulai fungsi legal credit admin, facility control hingga document
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custody meliputi pengikatan kredit agunan, realisasi, pelunasan serta
dokumentasi dan pemeliharaan dokumen kredit nasabah.
6. Kasi Remidial
Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab dalam mendukung
kelancaran dan keberhasilan tugas di bagian kredit khususnya dalam hal
monitoring kelancaran kredit, dan penagihan
7. Koordinator Remedial
Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab dalam mendukung
kelancaran dan keberhasilan tugas di bagian kredit khususnya dalam hal
monitoring kelancaran kredit, dan penagihan
8. Credit Support
Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab dalam mendukung
kelancaran dan keberhasilan tugas di bagian kredit khususnya dalam hal
proses, monitoring kelancaran, dan penagihan kredit
9. Desk Call
Sebagai aparat management yang bertanggungjawab dalam mendukung
kelancaran dan keberhasilan tugas di bagian kredit khususnya dalam hal
monitoring kelancaran kredit, dan penagihan.
10. Collection
Sebagai aparat manajemen yang bertanggungjawab dalam mendukung
kelancaran dan keberhasilan tugas di bagian kredit khususnya dalam hal
monitoring kelancaran kredit dan penagihan.
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11. Kasi Lending
a.

Memimpin para account officer, Team Leader untuk mencapai target
Penyaluran pinjaman dan menjaga kualitas portofolio kredit.

b.

Sebagai aparat

management

yang bertanggung jawab dalam

mendukung kelancaran dan keberhasilan tugas di bagian kredit
khususnya dalam hal monitoring kelancaran kredit dan penagihan.
c.

Melaksanakan penjualan produk kredit berdasarkan target yang
ditetapkan, memproses persetujuan kredit dan memelihara hubungan
baik dengan debitur.

12. Team Leader
a.

Memimpin para account officer untuk mencapai target Penyaluran
pinjaman dan menjaga kualitas portofolio kredit.

b.

Sebagai aparat

management

yang bertanggung jawab dalam

mendukung kelancaran dan keberhasilan tugas di bagian kredit
khususnya dalam hal monitoring kelancaran kredit dan penagihan.
c.

Melaksanakan penjualan produk kredit berdasarkan target yang
ditetapkan, memproses persetujuan kredit dan memelihara hubungan
baik dengan debitur.

13. Marketing Lending
Melaksanakan penjualan produk kredit berdasarkan target yang ditetapkan,
memproses persetujuan kredit dan memelihara hubungan baik dengan
debitur.
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14. Manajemen Risiko
a.

Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan OJK dan
peraturan perundang – undangan lain yang relevan dengan kegiatan
usaha BPR

b.

Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh
unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan
perundang – undangan lain yang relevan

c.

Memastikan bahwa masing – masing unit kerja sudah melakukan
penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan OJK dan peraturan
perundang – undangan lain yang relevan

d.

Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai
kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan lain

e.

Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR
sesuai peratuan perundang – undangan

f.

Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR

g.

Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Saluran
Kerja Audit Internal atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
audit internal terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan pegawai
BPR

h.

Melaporkan pelaksanaan fungsi kepauhan dan adanya pelanggaran
terhadap kepatuhan kepada anggota direksi yang membawahkan
fungsi kepatuhan
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i.

Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian
terhadp risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan OJK
mengenai Penerapan Manajemnen Risiko Bagi BPR, berkoordinasi
dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang
menangani manajemen risiko

j.

Menganalsis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang
berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan

k.

Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara
efektif dan efisien

l.

Melakukan pengkinian pedoman kerha, sistem, dan prosedur
kepatuhan

m. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan
bank dan membuat tlangkah – langkah dalam rangka mendukung
terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada
setiap jenjang organisasi
n.

Melakukan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan
penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang
dimiliki oleh bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan
perundang – undangan yang berlaku

o.

Melakukan tugas – tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi
Kepatuhan

p.

Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Direktur Kepatuhan
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F. Produk Bank
1. Kredit
a. Kredit LPDP
1) Plafon kredit 10 juta – 50 juta
2) Rate Bunga Kredit 0,72 % Annuitas/ Bulan
3) Tujuan Kredit Modal Kerja atau Investasi Penunjang Usaha
4) Agunan SHM atau BPKB ( Roda 2 diatas tahun 2015 / Roda 4
diatas tahun 2010 )
5) Taksasi Agunan SHM (70 % dari Nilai Pasar Agunan), BPKB ( 60
% dari Nilai Pasar Agunan)
6) Status Tempat Tinggal Sendiri atau Milik Keluarga untuk agunan
BPKB
7) Jangka Waktu Pinjaman Maksimal 36 Bulan
b. Kredit Rumah Bersinar
1) Maksimal Plafon Kredit 25 Juta
2) Rate Bunga Kredit 0,8 % Flatt/ Bulan
3) Tujuan Kredit Konsumtif (Renovasi rumah tinggal) dan sebagian
Modal Kerja
4) Agunan SHM atau BPKB
5) Taksasi Agunan SHM (70 % dari Nilai Pasar Agunan), BPKB ( 60
% dari Nilai Pasar Agunan)
6) Status Tempat Tinggal Sendiri atau Milik Keluarga untuk agunan
BPKB
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7) Jangka Waktu Pinjaman Maksimal 48 Bulan
c. Kredit Kendaraan Bermotor
1) Tujuan Kredit untuk pembelian Kendaraan Bermotor ( Roda 4 dan
Roda 2 )
2) DP pembelian kendaraan sebesar 30 % dari Harga Pembelian
Kendaraan
3) Agunan BPKB kendaraan yang dibeli
4) Status Tempat Tinggal Sendiri atau Milik Keluarga
d. Kredit Plafon Tetap
1) Plafon Kredit 25 Juta - 750 Juta
2) Tujuan Kredit Modal Kerja
3) Rate Bunga 1,8 %/ Bulan
4) Pembayaran bunga setiap bulan, pembayaran pokok dan bunga saat
Jatuh Tempo
5) Taksasi Agunan SHM (70 % dari Nilai Pasar Agunan), BPKB ( 60
% dari Nilai Pasar Agunan)
6) Jangka Waktu 3 - 12 Bulan
e. Kredit Angsuran Berjangka
1) Plafon Kredit 5 Juta - 750 Juta
2) Tujuan Kredit Modal Kerja, Investasi Penunjang Usaha dan
Konsumtif
3) Taksasi Agunan SHM (70 % dari Nilai Pasar Agunan), BPKB ( 60
% dari Nilai Pasar Agunan)
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4) Jangka Waktu Kredit 12 - 60 Bulan
5) Status Tempat Tinggal Sendiri atau Milik Keluarga untuk agunan
BPKB
2. Tabungan
a. Tabungan Tamasya Plus
Tabungan Tamasya Plus (Tabungan Masyarakat Yogyakarta) adalah
tabungan bersama yang diselenggarakan oleh 46 BPR se-DIY dibawah
naungan Yayasan PERBARINDO DIY. Keuntungan:
1) Aman.
2) Bunga Kompetitif.
3) Hadiah sangat menarik dandiundisetiap 6 bulan sekali.
4) Diikursertakan dalam program Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS).
Ketentuan - ketentuan:
1) Setoran pertama minimal Rp. 50.000,2) Saldo minimal Rp. 10.000,3) Saldo di bawah nominal Rp. 10.000,- tidak dapat bunga
4) Suku bunga menarik
1) Setiap kelipatan Rp. 10.000,- dari STR tabungan berhak 1 (satu)
nomor undian.
2) Yang berhak mengikuti undian adalah para penabung yang saldo
tabungannya minimal Rp.10.000,-
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b. TabunganKu
TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan warga negara
Indonesia dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara
bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya
menabung serta meningkatkan kesejahteraan masayarakat. Fitur produk
TabunganKu dibedakan menjadi dua,yaitu :
1) Fitur Standart (Mandatory) adalah fitur TabunganKu yang
ditawarkan secara seragan oleh bank yang meluncurkan produk
TabunganKu. Detail:
a) Tanpa biaya administrasi bulanan.
b) Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,00.
c) Setoran tunai selanjutnya tidak ada pembatasan.
d) Saldo minimum rekening (setelah penarikan) adalah Rp.
10.000,00.
e) Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah adalah Rp.
5.000,00.
f) Jumlah minimum penarikan tunai dicounter sebesar Rp.
50.000,00 kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening.
g) Bunga dihitung berdasarkan saldo harian.
h) Bunga dibayarkan mengikuti periode pembayaran masing-masing
bank.
i) Saldo tidak aktif/dorman (tidak ada transaksi selama 6 bulan
bulan berturut-turut). Biaya penaltinya adalah Rp. 1.000,00 per
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bulan. Apabila saldo rekening mencapai kurang dari sama dengan
Rp. 10.000,00, rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya
penutupan rekening sebesar sisa saldo.
2) Fitur Customized (Optional) adalah fitur lainnya yang dapat dipilih
untuk ditawarkan oleh bank yang meluncurkan produk TabunganKu.
a) Fasilitas kartu ATM, biaya bulanan kartu ATM, cetak ulang PIN
kartu, biaya transaksi di ATM dan persyaratan lain untuk
penggantian kartu ATM yang hilang/rusak disesuaikan dengan
ketentuan masing-masing bank.
b) Layanan jasa perbankan lainnya dan biayanya mengikuti
ketentuan dimasing-masing bank.
c) Hal-hal yang tidak diatur dalam fitur standart (mandatory) adalah
bersifat optional dan disesuaikan dengan ketentuan di masingmasing bank.
d) Bukti kepemilikan TabunganKu disesuaikan dengan kebijakan
masing-masing bank, dapat berupa buku, bukti kepemilikan
tabungan, atau lembar statement.
c. Tabungan Kemas
Tabungan Kemas (Tabungan Keluarga Madani Sejahtera) adalah
tabungan berjangka dengan ketentuan:
1) Setoran tabungan bersifat tetap setiap bulan mulai dari nominal Rp.
50.000, Rp. 250.000, Rp. 500.000, dan Rp. 1.000.000.
2) Tidak dipungut biaya administrasi bulanan.
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3) Penyetoran dapat dilakukan di Counter kantor PT BPR MSA
selama jam buka KAS dengan slip penyetoran.
4) Bunga akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
bank.
5) Apabila penabung tidak melakukan penyetoran setiap bulannya
secara rutin,

maka pada

bulan yang

bersangkutan tidak

diperhitungakan.
3. Deposito
DEPOSITO MSA merupakan simpanan berjangka sesuai kesepakatan
antara BPR dan Nasabah, dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12
Bulan.Kriteria :
a. Suku bunga kompetitif.
b. Diikutkan dalam program penjaminan Lembaga Penjamin simpanan
(LPS).
c. Dapat dicairkan setiap saat pada jam kerja dengan terlebih dahulu
melakukan konfirmasi 1 hari sebelumnya.
d. Dapat dicairkan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan pinalty.
e. Bunga Deposito diberikan pada setiap bulan sesuai tanggal Valuta.
f. Bunga dapat diterimakan melalui transfer bank, Kredit ke tabungan dan
tunai.
g. Dapat dijadikan agunan kredit di BPR MSA.
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BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi dan Analisis Prosedur Pemberian Kredit PT BPR Madani
Sejahtera Abadi
Berikut ini adalah uraian proses pemberian kredit yang diterapkan oleh
PT BPR Madani Sejahtera Abadi sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil
penelitian :
1. Prosedur Pemberian Kredit pada PT BPR Madani Sejahtera Abadi
a. Permohonan Kredit
Calon debitur yang akan melakukan kredit di PT BPR Madani
Sejahtera Abadi harus mengisi formulir permohonan kredit, dan
melengkapi persyaratan yang ada. Persyaratan tersebut diantaranya
legalitas calon debitur berupa fotokopi e-KTP calon debitur dan
suami/istri bagi yang telah berkeluarga, atau fotokopi e-KTP calon
debitur dan orang tua bagi yang belum berkeluarga, fotokopi kartu
keluarga, fotokopi surat nikah, dan denah tempat tinggal. Selain itu,
calon debitur juga harus melengkapi syarat legalitas usaha berupa
laporan keuangan usaha, dan pembukuan usaha. Persyaratan lain yang
harus dipenuhi juga yaitu rekening calon debitur selama 3 bulan
terakhir, jaminan berupa sertifikat disertai dengan PBB terbaru atau
BPKB dengan STNK yang pajaknya masih berlaku. Jaminan berupa
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sertifikat diutamakan atas nama calon debitur sendiri atau atas nama
suami/istri, bisa atas nama orang tua namun legalitas pemilik jaminan
juga harus dilampirkan.
b. Analisa Awal dan Survei
Pada tahap ini, bagian marketing kredit melakukan survei usaha
dan analisa karakter melalui wawancara. Kegiatan tersebut dilakukan
dengan calon debitur terkait pinjaman yang dimiliki di bank lain, dan
terkait usahanya seperti berapa lama usaha berjalan, berapa omset yang
dihasilkan, dan aset yang dimiliki saat ini. Sedangkan untuk analisa
karakter, wawancara dilakukan dengan dukuh dan tetangga calon
debitur. Kemudian, hasil dari wawancara tersebut akan dituangkan
dalam form analisa awal, yang dilampirkan pada saat pengajuan ke
SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) untuk mengetahui
pinjaman – pinjaman di bank lain bagaimana riwayatnya apakah lancar
atau tidak, dan apakah layak atau tidak. Setelah hasil SLIK keluar,
bagian marketing kredit akan membuat Nota Usulan Kredit, dan
diajukan ke team leader dan bagian manajemen risiko untuk plafon
mulai 250 juta, kemudian bagian manajemen risiko akan membuat opini
sebelum dilakukan komite. Sedangkan untuk plafon dibawah 250 juta,
Nota Usulan Kredit akan langsung diajukan ke team leader. Jika team
leader menyetujui, maka akan diajukan ke kasi kredit untuk dilakukan
survei ulang langsung ke lapangan. Survei dilakukan oleh kasi untuk
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plafon dibawah 100 juta, jika plafon diatas 100 juta akan dilakukan oleh
kasi dan direksi.
c. Keputusan Kredit
Setelah tahap survei, akan dilakukan komite kredit untuk
memutuskan apakah kredit akan disetujui atau tidak. Komite akan
dilakukan oleh bagian marketing kredit, team leader, dan kasi kredit
untuk plafon dibawah 100 juta, sedangkan untuk plafon diatas 100 juta
komite akan dilakukan oleh bagian marketing kredit, team leader,
administrasi kredit, appraisal, kasi kredit, dan direksi. Setelah
dilakukan komite dengan berbagai pertimbangan, akan dikeluarkan
Surat Keputusan Kredit. Surat Keputusan Kredit tersebut kemudian
akan diserahkan ke bagian administrasi kredit untuk pembuatan
Perjanjian Kredit dan melakukan akad kredit bila kredit disetujui.
Setelah itu, bagian administrasi kredit akan menyerahkan kepada bagian
operasional untuk dilakukan realisasi kredit. Sedangkan apabila kredit
tidak disetujui akan dikembalikan kepada Account Officer, dan
marketing akan akan menyampaikan kepada calon debitur.
d. Pencairan Kredit
Setelah dilakukan komite, berkas – berkas terkait calon debitur
yang disetujui akan diberikan kepada bagian administrasi kredit. Berkas
tersebut akan dicek ulang mengenai kelengkapan, apabila ada yang
kurang maka akan ditunda atau tidak bisa dilakukan pencairan.
Sedangkan apabila berkasnya sudah lengkap, bagian administrasi kredit
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akan mempersiapkan untuk dilakukan realisasi yaitu membuat
perjanjian kredit, menghubungi nasabah untuk membuat jadwal
realisasi dan menghubungi notaris. Notaris akan dihubungi jika
diperlukan pengikatan jaminan, legalisasi perjanjian kredit, ataupun
pembuatan perjanjian kredit oleh notaris. Kemudian bagian administrasi
akan berkoordinasi dengan bagian operasional, apakah dana akan
diterimakan tunai atau transfer. Setelah itu, debitur akan datang untuk
melakukan pengisian aplikasi pembukaan tabungan di bagian customer
service, menandatangani berkas – berkas yang diperlukan, memberikan
jaminan asli, dan penyerahan dana realisasi.
e. Pelunasan Kredit
Pelunasan kredit dapat dilakukan secara setoran tunai di teller atau
transfer melalui rekening PT BPR Madani Sejahtera Abadi dan
memberikan bukti transfer langsung ke bank.
2. Dokumen dan Catatan dalam Pemberian Kredit PT BPR Madani Sejahtera
Abadi:
a. Formulir Permohonan Kredit
Formulir Permohonan Kredit diisi oleh pemohon atau calon debitur
yang akan melakukan kredit, berisi identitas pemohon, identitas
pasangan, data usaha pemohon, data permohonan pinjaman, data
kerabat dekat yang tidak serumah.
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b. Formulir Analisa Awal
Formulir Analisa Awal berisi analisa karakter dan analisa kapasitas
calon debitur yang diisi oleh team leader dan account officer. Analisa
karakter diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan dukuh dan
tetangga calon debitur mengenai sikap dan karakter calon debitur.
Sedangkan analisa kapasitas berisi jenis usaha, lama usaha, omset dan
aset yang dimiliki, diperoleh berdasarkan wawancara dengan calon
debitur.
c. Laporan Penilaian Usaha dan Jaminan
Laporan Penilaian Usaha dan Jaminan berisi penjelasan mengenai
tujuan pinjaman, latar belakang peminjaman, dan kondisi saat ini serta
perkembangan usaha calon debitur. Selain itu, laporan ini juga berisi
penilaian jaminan apakah dapat digunakan sesuai dengan plafon kredit
yang diinginkan.
d. Surat Keputusan Kredit
Surat Keputusan Kredit berisi informasi debitur dan keputusan plafon
kredit, jangka waktu, bunga, dan angsuran yang disetujui untuk
debitur.
e. Perjanjian Kredit
Perjanjian Kredit dibuat oleh bagian administrasi kredit yang berisi
ketentuan – ketentuan mengenai fasilitas pinjaman, jangka waktu
kredit, bunga, provisi dan biaya, pembebanan biaya, denda
keterlambatan, pembayaran angsuran pinjaman, pengalihan barang
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agunan, keadaan ingkar janji, agunan kredit, asuransi, amandemen, dan
domisili hukum yang berlaku.

B. Analisis Perbandingan Pengendalian Internal Menurut COSO dengan
Pengendalian Internal Pemberian Kredit di PT BPR Madani Sejahtera
Abadi
Analisis perbandingan pengendalian internal menurut COSO dengan
pengendalian internal pemberian kredit dilakukan untuk menjawab rumusan
masalah pertama yaitu apakah pengendalian internal pengendalian internal
pemberian kredit PT BPR Madani Sejahtera Abadi sesuai dengan
pengendalian internal menurut COSO. Analisis perbandingan ini dilakukan
berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa
karyawan bagian kredit di PT BPR Madani Sejahtera Abadi.
Hasil wawancara akan dituangkan ke dalam tabel perbandingan untuk
melihat kesesuaian antara praktik pengendalian internal di BPR tersebut
dengan berpedoman pada pengendalian internal menurut COSO Framework.
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1. Perbandingan pengendalian internal pemberian kredit di PT BPR Madani Sejahtera Abadi dengan pengendalian internal komponen
lingkungan pengendalian menurut COSO
Tabel 4. Perbandingan Teori Pengendalian Internal Menurut COSO Yang Ada di PT BPR Madani Sejahtera Abadi
Komponen Lingkungan Pengendalian
No
1.

Pengendalian Internal
Menurut COSO
Organisasi
menunjukkan
komitmen terhadap integritas
dan nilai - nilai etika.

Praktik Pengendalian Internal yang
Dilaksanakan PT BPR Madani Sejahtera Abadi
Briefing dilaksanakan secara rutin setiap pagi bagi seluruh
karyawan yang bertujuan untuk mengevaluasi dan
merumuskan tindakan perbaikan kegiatan dihari
sebelumnya,
menyatukan persepsi dan tujuan, serta
meningkatkan kerjasama antar karyawan. Manajemen dan
karyawan bekerja sesuai dengan SOP yang telah
ditetapkan, bersikap jujur dan disiplin. Hal tersebut
dibuktikan dengan tidak adanya fraud yang terjadi, dan
tingkat kehadiran karyawan yang tinggi.
Terdapat evaluasi kepatuhan yang dilakukan dengan
melihat hasil presensi karyawan melalui fingerprint dan
juga dengan melihat kepatuhan seragam atau dresscode
yang digunakan oleh seluruh karyawan. Konsekuensi bagi
karyawan yang melanggarnya berupa pengurangan gaji.

Sesuai/ Tidak
Sesuai
Sesuai
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No
2.

3.

Pengendalian Internal
Menurut COSO

Praktik Pengendalian Internal yang
Dilaksanakan PT BPR Madani Sejahtera Abadi

Dewan direksi menunjukkan
independensi dari manajemen
dan melaksanakan pengawasan
terhadap pengembangan dan
kinerja pengendalian internal.

Dewan direksi melakukan pengawasan terhadap proses
pemberian kredit dengan menjadi anggota komite untuk
plafon kredit diatas 100 juta rupiah dan memberikan
otorisasi terhadap persetujuan pemberian kredit nasabah.
Selain itu, Dewan direksi juga dibantu oleh divisi yang
independen untuk mengawasi dan mengevaluasi proses
pemberian kredit, yaitu manajemen risiko dan auditor
internal.

Manajemen
dengan
pengawasan
dari
badan
pengawas menetapkan struktur,
garis
pelaporan,
serta
wewenang dan tanggung jawab
yang tepat dalam rangka
pencapaian tujuan.

PT BPR Madani Sejahtera Abadi memiliki struktur
organisasi untuk mempermudah pembagian wewenang dan
tanggung jawab disertai dengan uraian tugas bagi setiap
bagian yang jelas, semua tertulis di dalam buku job
description. Selain itu, BPR ini juga menetapkan garis
pelaporan sesuai struktur organisasi yang ada.

Sesuai/
TidakSesuai

Sesuai

Sesuai
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No

Pengendalian Internal
Menurut COSO

Praktik Pengendalian Internal yang
Dilaksanakan PT BPR Madani Sejahtera Abadi

4.

Organisasi
menunjukkan
komitmen dalam menarik,
mengembangkan,
dan
memelihara individu - individu
yang kompeten sesuai
dengan tujuan.

BPR MSA mengadakan pelatihan dan sertifikasi untuk
mengembangkan potensi karyawan. Pelatihan dilaksanakan
setiap tahun pasti ada dan dilakukan untuk seluruh
karyawan baik secara umum atau ada yang bersifat khusus
untuk pelatihan bagi divisi tertentu Sedangkan sertifikasi
untuk dewan direksi, dewan komisaris, dan para pejabat
eksekutif. Selain itu, BPR ini memberikan reward bagi
karyawan yang memiliki prestasi. Penilaian prestasi untuk
reward dilakukan dengan berdasarkan KPI masing –
masing, apabila nilai yang diperoleh diatas standar maka
akan diperoleh poin untuk perhitungan reward yang akan
diberikan. Reward yang diberikan kepada karyawan adalah
dalam bentuk bonus.
Pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian
internal di PT BPR Madani Sejahtera Abadi adalah direktur
utama dengan dibantu oleh auditor internal yang
bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap kinerja
seluruh karyawan dengan melakukan evaluasi. Hasil
evaluasi tersebut, menunjukkan tidak ada penyelewengan
tugas dan tanggung jawab karyawan, hal ini membuktikan
bahwa BPR ini memiliki sumber daya manusia yang
bertanggungjawab dan menunjang berfungsinya seluruh
komponen pengendalian internal yaitu komponen
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas
pengendalian, dan pemantauan mereka sejalan dengan
tujuan.

5.

Organisasi memiliki orang –
orang yang bertanggungjawab
untuk pengendalian internal
mereka sejalan dengan tujuan

Sesuai/ Tidak
Sesuai

Sesuai

Sesuai
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Tabel 4 menunjukkan perbandingan pengendalian internal menurut
COSO dengan praktik pengendalian internal pemberian kredit PT BPR
Madani Sejahtera Abadi berdasarkan komponen lingkungan pengendalian.
Berikut uraian penjelasan mengenai tabel tersebut:
a. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai - nilai
etika
Direksi dan karyawan PT BPR Madani Sejahtera Abadi telah
menerapkan integritas dan nilai – nilai etika dalam menjalankan
aktivitas bisnisnya. Direksi membuat kebijakan untuk diadakannya
briefing setiap pagi, yang bertujuan untuk mengevaluasi dan
merumuskan tindakan perbaikan kegiatan dihari sebelumnya, dan
menyatukan persepsi dan tujuan, serta meningkatkan kerjasama antar
karyawan. Dalam briefing tersebut dilakukan kegiatan seperti evaluasi
kegiatan dihari sebelumnya, membicarakan apa yang akan dilakukan
pada hari ini, dan menyampaikan apa yang perlu disosialisasikan.
Selain itu, terdapat SOP yang harus diterapkan. Baik direksi ataupun
karyawan menerapkan standar perilaku tersebut sebagai pedoman
dalam menjalankan tugas masing – masing sehingga selalu bersikap
jujur dan disiplin. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya fraud
yang terjadi dan tingkat kehadiran karyawan yang tinggi.
BPR ini juga melakukan evaluasi kepatuhan yang bertujuan untuk
mengevaluasi perilaku dari masing- masing individu, apakah telah
sesuai dengan SOP yang berlaku. Evaluasi tersebut dilakukan dengan
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melihat hasil presensi karyawan melalui fingerprint apakah karyawan
disiplin waktu atau tidak. Apabila karyawan tidak dapat bekerja karena
suatu kepentingan harus membuat surat ijin, hal ini dilakukan untuk
membiasakan karyawan bersikap jujur. Selain itu evaluasi kepatuhan
juga dilakukan dengan melihat kepatuhan seragam atau dresscode
yang digunakan oleh seluruh karyawan. Terdapat konsekuensi bagi
karyawan yang tidak berperilaku disiplin, yaitu akan dilakukan
pengurangan gaji yang diterima.
Berdasarkan kegiatan tersebut dapat membuktikan bahwa PT BPR
Madani Sejahtera Abadi

telah menunjukkan komitmen terhadap

integritas dan nilai etika. Hal ini sesuai dengan pengendalian internal
menurut COSO prinsip pertama komponen lingkungan pengendalian.
b. Dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan
melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja
pengendalian internal.
Dewan direksi dan seluruh divisi pada bagian kredit memiliki
tanggung jawab terhadap pengendalian internal proses pemberian
kredit. Seluruh divisi pada bagian kredit bertanggungjawab terhadap
setiap proses pemberian kredit yang dilakukan sesuai tugas dan
tanggungjawab

masing

–

masing.

Sedangkan

dewan

direksi

bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap proses
pemberian kredit tersebut. Dewan direksi melakukan pengawasan
dengan menjadi anggota komite untuk plafon kredit diatas 100 juta
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rupiah dan memberikan otorisasi terhadap persetujuan pemberian
kredit nasabah. Selain itu, Dewan direksi juga dibantu oleh divisi yang
independen untuk mengawasi dan mengevaluasi proses pemberian
kredit, yaitu manajemen risiko dan auditor internal. Manajemen risiko
bertugas untuk mengelola risiko – risiko yang mungkin terjadi selama
proses pemberian kredit dan membantu memberikan opini terkait
kelayakan pemberian kredit untuk plafon diatas 250 juta. Sedangkan
auditor internal membantu dewan direksi melakukan pengawasan
dengan cara melakukan pemeriksaan. Berdasarkan kegiatan tersebut,
dapat dilihat bahwa dewan direksi telah menunjukkan independensi
dan melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja
pengendalian internal. Hal ini sesuai dengan pengendalian internal
menurut COSO prinsip kedua komponen lingkungan pengendalian.
c. Manajemen dengan pengawasan dari badan pengawas menetapkan
struktur, garis pelaporan, serta wewenang dan tanggung jawab yang
tepat dalam rangka pencapaian tujuan.
PT BPR Madani Sejahtera Abadi memiliki struktur organisasi yang
telah digambarkan dengan bagan. Selain itu, terdapat pemisahan tugas
yang jelas bagi masing – masing bagian berdasarkan struktur
organisasi tersebut. Pemisahan tugas dituangkan dalam buku job
description yang berisi rincian dari tugas pokok, tanggungjawab,
fungsi utama dan wewenang bagi setiap bagian.
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Garis pelaporan yang dilakukan oleh PT BPR Madani Sejahtera
Abadi sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Namun, karena BPR
ini telah menggunakan software dalam proses pencatatannya, maka
pelaporan hanya dibuat

oleh kasi (kepala

seksi),

kemudian

menyampaikannya langsung kepada direksi. Secara singkat, gambaran
garis pelaporan pada BPR ini berawal dari karyawan yang menginput
data nasabah kedalam software, kemudian laporan akan dibuat oleh
bagian kasi dengan mengolah data dari software tersebut, lalu
diserahkan langsung kepada direksi.
Berdasarkan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa PT BPR
Madani Sejahtera Abadi telah menetapkan struktur, garis pelaporan,
serta wewenang dan tanggung jawab yang tepat dalam rangka
pencapaian tujuan. Hal ini sesuai dengan pengendalian internal
menurut COSO prinsip ketiga komponen lingkungan pengendalian.
d. Organisasi menunjukkan komitmen dalam menarik, mengembangkan,
dan memelihara individu - individu yang kompeten sesuai dengan
tujuan.
Pengembangan dan pemeliharaan individu pada PT BPR Madani
Sejahtera Abadi dilakukan dengan mengadakan atau mengikuti
pelatihan bagi karyawan. Pelatihan tersebut ada yang bersifat umum
diperuntukkan seluruh karyawan seperti contohnya pelatihan strategi
pemasaran, service excellent, dan penanganan nasabah, atau ada yang
bersifat khusus untuk pelatihan bagi divisi tertentu seperti contohnya
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khusus bagi divisi marketing terdapat pelatihan marketing jaman now,
dan pelatihan analisa kredit. Pelatihan tersebut dapat dilakukan internal
dengan mengundang narasumber, atau dilakukan eksternal dengan
mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga, perbarindo,
atau pihak – pihak eksternal lainnya. Pelatihan rutin dilaksanakan,
setiap tahun selalu ada pelatihan. Selain itu terdapat sertifikasi di BPR
ini yaitu sertifikasi bagi para pejabat eksekutif, dan sertifikasi bagi
direksi serta komisaris. Contohnya sertifikasi tentang kompetensi
direktur BPR. Sertifikasi dilakukan setiap satu tahun ada dua orang
yang mengikutinya. BPR ini juga menerapkan sistem reward, hal ini
diterapkan sebagai bentuk apresiasi bagi karyawan yang berprestasi
sehingga dapat menarik karyawan untuk selalu meningkatkan
kinerjanya. Penilaian prestasi untuk reward dilakukan dengan
berdasarkan KPI (key performance indicators) masing – masing,
apabila nilai yang diperoleh diatas standar maka akan diperoleh poin
untuk perhitungan reward yang akan diberikan. Reward yang diberikan
kepada karyawan adalah dalam bentuk bonus.
Berdasarkan kegiatan tersebut PT BPR Madani Sejatera Abadi
telah menunjukkan komitmen dalam menarik, mengembangkan, dan
memelihara individu - individu yang kompeten. Hal ini sesuai dengan
pengendalian internal menurut COSO prinsip keempat komponen
lingkungan pengendalian.
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e. Organisasi memiliki orang – orang yang bertanggungjawab untuk
pengendalian internal mereka sejalan dengan tujuan
Direktur utama bertanggungjawab terhadap pengendalian internal
di PT BPR Madani Sejahtera Abadi. Direktur utama memastikan
bahwa seluruh karyawannya telah berkerja dengan baik sehingga dapat
menunjang pengendalian internal yang ada sesuai dengan tugasnya
masing – masing. Dalam memastikan hal tersebut, direktur utama
dibantu oleh divisi independen yaitu auditor internal. Auditor internal
bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap kinerja seluruh
karyawan dengan melakukan evaluasi. Kegiatan tersebut dilakukan
untuk mengetahui apakah seluruh karyawan telah melakukan tugas dan
tanggungjawabnya sesuai dengan SOP atau tidak dengan cara seperti
memeriksa sampel berkas atau melakukan OTS (on the spot). Hasil
dari evaluasi ini akan disampaikan kepada direktur utama.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada
penyelewengan tugas dan tanggung jawab karyawan, hal ini
membuktikan bahwa PT BPR Madani Sejahtera Abadi memiliki
sumber daya manusia baik kasi maupun staff yang bertanggungjawab
dan menunjang berfungsinya seluruh komponen pengendalian internal
yaitu komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas
pengendalian, dan pemantauan mereka sejalan dengan tujuan. Hal ini
sesuai dengan pengendalian internal menurut COSO prinsip kelima
komponen lingkungan pengendalian.
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2. Perbandingan pengendalian internal pemberian kredit di PT BPR Madani Sejahtera Abadi dengan pengendalian internal
komponen penilaian risiko menurut COSO
Tabel 5. Perbandingan Teori Pengendalian Internal Menurut COSO Yang Ada di PT BPR Madani Sejahtera Abadi
Komponen Penilaian Risiko
No

Pengendalian Internal
Menurut COSO

Praktik Pengendalian Internal yang
Dilaksanakan PT BPR Madani Sejahtera Abadi

1.

Organisasi menetapkan tujuan tujuan yang jelas agar dapat
dilakukan
identifikasi
dan
penilaian risiko terkait tujuan
tersebut.

PT BPR Madani Sejahtera Abadi telah menetapkan tujuan
pemberian kredit dengan jelas pada saat pembuatan
Rencana Bisnis Bank (RBB). Contohnya tujuan yang
ditetapkan adalah NPL dibawah 5%. Oleh karena itu,
divisi manajemen risiko dapat melakukan penilaian risiko
– risiko yang mungkin terjadi dalam mencapai tujuan
tersebut.
Dilakukan identifikasi risiko dengan melihat pengalaman
masa lalu BPR yang menyebabkan permasalahan atau
menyebabkan kerugian dalam BPR dan melihat
kemungkinan munculnya risiko dalam mencapai suatu
tujuan. Identifikasi risiko kredit dan risiko operasional
dilakukan dengan melihat risiko yang mungkin pada setiap
proses dalam proses pemberian kredit. Kemudian risiko
tersebut akan dianalisis sebagai landasan pengelolaan
risiko. Risiko operasional akan dikelola dengan membuat
SOP operasional yang juga berisi job description dan
menjalankannya dengan benar, serta mengoptimalkan
peran audit internal untuk mengamati hal tersebut.
Sedangkan risiko kredit, dikelola dengan memperkuat

2.

Organisasi
mengidentifikasi
risiko untuk mencapai tujuan
secara
menyeluruh
dan
menganalisis risiko sebagai
landasan pengelolaan risiko.

Sesuai/ Tidak
Sesuai

Sesuai

Sesuai
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No

Pengendalian Internal
Menurut COSO

Praktik Pengendalian Internal yang
Dilaksanakan PT BPR Madani Sejahtera Abadi

Sesuai/ Tidak
Sesuai

analisis terkait calon debitur dan pada saat komite
dipertimbangkan seluruh risiko yang mungkin terjadi
apabila pemberian kredit dilakukan kepada calon debitur
tersebut sebelum mengeluarkan surat keputusan kredit.
Setelah semua risiko dianalisis, dikelola, dan seluruh
proses pemberian kredit dilaksanakan, maka bagian
auditor internal bertugas memastikan pengendalian
internal serta manajemen risiko tersebut telah diterapkan
dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
3.

4.

Organisasi mempertimbangkan
potensi kecurangan (fraud)
dalam melakukan penilaian
risiko atas pencapaian tujuan.

PT BPR Madani Sejahtera Abadi mempertimbangkan
potensi kecurangan dengan menilai dorongan dan tekanan
yang menyebabkan terjadinya kecurangan tersebut.
Dorongan dan tekanan tersebut biasanya terjadi karena
adanya target yang harus dicapai dan terdapat broker kredit
yang dapat membantu mencapai target tersebut. Untuk
mengidentifikasi dorongan dan tekanan tersebut
diperlukan peran divisi manajemen risiko yang independen
terhadap proses bisnis.

Organisasi mengidentifikasi dan
menilai perubahan – perubahan
yang
dapat
berdampak
signifikan
terhadap
sistem
pengendalian internal.

PT BPR Madani Sejahtera Abadi terbuka terhadap
perubahan yang dapat mempengaruhi model bisnis dan
pengendalian internalnya seperti perubahan kepemimpinan
dan perubahan regulasi.
Identifikasi perubahan tersebut dilakukan dengan selalu
update terkait perubahan regulasi yang sering dikeluarkan
oleh OJK, kemudian akan dilihat apakah mempengaruhi
proses bisnis dan pengendalian internal, selanjutnya

Sesuai

Sesuai
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No

Pengendalian Internal
Menurut COSO

Praktik Pengendalian Internal yang
Dilaksanakan PT BPR Madani Sejahtera Abadi

Sesuai/ Tidak
Sesuai

disesuaikan dengan merubah SOP dan PKPB, kemudian
diadakan sosialisasi bagi seluruh karyawan agar karyawan
dapat melakukan penyesuaian terhadap tugasnya setelah
terdapat perubahan regulasi. Selain itu, untuk
meminimalisir
risiko
terjadinya
kesalahan dan
pelanggaran.
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Tabel 5 menunjukkan perbandingan pengendalian internal menurut
COSO dengan praktik pengendalian internal pemberian kredit PT BPR
Madani Sejahtera Abadi berdasarkan komponen penilaian risiko. Berikut
uraian penjelasan mengenai tabel tersebut:
a. Organisasi menetapkan tujuan - tujuan yang jelas agar dapat dilakukan
identifikasi dan penilaian risiko terkait tujuan tersebut.
PT BPR Madani Sejahtera Abadi selalu menetapkan tujuan yang
harus dicapai dengan jelas. Tujuan tersebut dibuat pada saat
perancangan Rencana Bisnis Bank (RBB). RBB tersebut memuat suatu
rencana atau tujuan yang harus dicapai bank dalam setahun. Dengan
tujuan yang sudah ditetapkan dengan jelas, maka bagian manajemen
risiko dapat mengidentifikasi dan menilai risiko – risiko yang mungkin
terjadi terkait dengan tujuan tersebut. Contohnya tujuan yang
ditetapkan adalah NPL dibawah 5%. Selain itu, terdapat hukuman bagi
karyawan yang melakukan penyimpangan terhadap tujuan yang telah
ditetapkan.
Berdasarkan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa PT BPR
Madani Sejahtera Abadi telah menetapkan tujuan - tujuan yang jelas
agar dapat dilakukan identifikasi dan penilaian risiko terkait tujuan
tersebut. Hal ini sesuai dengan pengendalian internal menurut COSO
prinsip pertama komponen penilaian risiko.
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b. Organisasi mengidentifikasi risiko untuk mencapai tujuan secara
menyeluruh dan menganalisis risiko sebagai landasan pengelolaan
risiko.
Risiko pada bisnis bank ada berbagai jenis, beberapa diantaranya
adalah risiko operasional dan risiko kredit. Risiko operasional adalah
risiko akibat kegiatan operasional bank, contohnya ketidaklengkapan
dalam pengisian formulir permohonan kredit dan kesalahan dalam
pembukuan. Sedangkan risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan
debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank,
contohnya kredit macet akibat usaha debitur bangkrut.
Proses penilaian risiko atau manajemen risiko diawali dengan
melakukan identifikasi risiko, yaitu memahami seluruh risiko yang
sudah ada ataupun yang mungkin muncul dalam suatu aktivitas bisnis
bank.

Identifikasi

risiko

tersebut

dilakukan

dengan

melihat

pengalaman masa lalu BPR yang menyebabkan permasalahan atau
menyebabkan kerugian dalam BPR seperti contohnya penentuan nilai
jaminan yang kurang tepat atau analisa usaha yang kurang mendalam,
dan melihat kemungkinan munculnya risiko dalam mencapai suatu
tujuan. Pada PT BPR Madani Sejahtera Abadi identifikasi risiko kredit
dan risiko operasional dilakukan dengan melihat risiko yang mungkin
terjadi dalam setiap proses dalam proses pemberian kredit mulai dari
proses pengajuan kredit oleh nasabah sampai proses pelunasan kredit
tersebut.
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Setelah identifikasi risiko dilakukan, maka risiko – risiko tersebut
akan dianalisis sebagai landasan pengelolaan risiko. Analisis risiko
dilakukan untuk menetapkan pengendalian internal pada setiap proses
dalam pemberian kredit. Pada risiko operasional akan dikelola dengan
membuat SOP operasional yang juga berisi job description dan
menjalankannya dengan benar,

serta mengoptimalkan peran audit

internal untuk mengamati hal tersebut. Sedangkan risiko kredit,
dikelola dengan memperkuat analisis terkait calon debitur dan pada
saat komite dipertimbangkan seluruh risiko yang mungkin terjadi
apabila pemberian kredit dilakukan kepada calon debitur tersebut
sebelum mengeluarkan surat keputusan kredit. Selain itu, komite kredit
juga mempertimbangkan opini dari manajemen risiko terkait kelayakan
pemberian kredit kepada calon debitur tersebut. Setelah semua risiko
dianalisis, dikelola, dan seluruh proses pemberian kredit dilaksanakan,
maka

bagian auditor internal bertugas memastikan pengendalian

internal serta manajemen risiko tersebut telah diterapkan dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Berdasarkan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa PT BPR
Madani

Sejahtera

Abadi

telah

mengidentifikasi

risiko

dan

menganalisis risiko sebagai landasan pengelolaan risiko. Hal ini sesuai
dengan pengendalian internal menurut COSO prinsip kedua komponen
penilaian risiko.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80

c. Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan (fraud) dalam
melakukan penilaian risiko atas pencapaian tujuan
PT BPR Madani Sejahtera Abadi mempertimbangkan potensi
kecurangan dengan menilai dorongan dan tekanan yang menyebabkan
terjadinya kecurangan tersebut. Dorongan dan tekanan tersebut
biasanya terjadi karena adanya target yang harus dicapai dan terdapat
broker kredit yang dapat membantu mencapai target tersebut. Untuk
mengidentifikasi

hal

tersebut,

dibutuhkan

peran

dari

bagian

manajemen risiko yang independen. Dalam proses pemberian kredit,
manajemen risiko memberikan opini dengan menganalisis data yang
telah diperoleh team leader dan marketing kredit. Berdasarkan analisa
tersebut, bagian manajemen risiko dapat memberikan opini dan dapat
terlihat apakah karyawan tersebut memperoleh nasabah sendiri atau
melalui broker kredit. Opini tersebut kemudian akan ditindaklanjuti
oleh team leader dan kasi kredit untuk diidentifikasi ulang. Kegiatan
tersebut sesuai dengan pengendalian internal menurut COSO prinsip
ketiga komponen penilaian risiko.
d. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan - perubahan yang
dapat berdampak signifikan terhadap sistem pengendalian internal
Terdapat perubahan – perubahan yang dapat berpengaruh terhadap
model bisnis dan pengendalian internal yang diterapkan, seperti
diantaranya perubahan kepemimpinan dan perubahan regulasi. PT
BPR Madani Sejahtera Abadi terbuka akan perubahan – perubahan
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tersebut. Namun, sejauh ini perubahan yang dapat mempengaruhi
model bisnis dan pengendalian internalnya hanya perubahan regulasi,
salah satu pihak yang mengeluarkan regulasi adalah Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Sedangkan perubahan kepemimpinan selama ini
tidak berpengaruh secara terhadap model bisnis dan pengendalian
internal yang sudah diterapkan PT BPR Madani Sejahtera Abadi.
Identifikasi dan penilaian perubahan yang dapat berdampak
signifikan pada pengendalian internal dilakukan dengan selalu update
terkait perubahan regulasi yang sering dikeluarkan oleh OJK,
kemudian akan dilihat apakah mempengaruhi proses bisnis dan
pengendalian internal, selanjutnya disesuaikan dengan mengubah SOP
dan PKPB, kemudian diadakan sosialisasi. Contohnya perubahan
regulasi oleh OJK terkait penilaian kualitas kredit, hal ini dapat
mempengaruhi

pengendalian

internal

komponen

lingkungan

pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan
komunikasi, serta pemantauan. Perubahan tersebut mempengaruhi
seluruh komponen pengendalian internal karena regulasi tersebut dapat
merubah SOP

yang

sudah ditetapkan,

pola penagihan,

dan

pemantauan.
Oleh sebab itu, PT BPR Madani Sejahtera Abadi perlu melakukan
sosialisasi bagi seluruh karyawan setelah mengidentifikasi perubahan
tersebut.

Sosialisasi

dilaksanakan sebelum

perubahan

tersebut

dilaksanakan, dan pada pertengahan. Hal tersebut dilakukan agar
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karyawan dapat melakukan penyesuaian terhadap tugasnya setelah
terdapat perubahan regulasi. Selain itu, untuk meminimalisir risiko
terjadinya kesalahan dan pelanggaran.
Berdasarkan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa PT BPR
Madani Sejahtera Abadi telah mengidentifikasi dan menilai perubahan
- perubahan yang dapat berdampak signifikan terhadap pengendalian
internal. Hal ini sesuai dengan pengendalian internal prinsip keempat
komponen penilaian risiko.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Perbandingan pengendalian internal pemberian kredit di PT BPR Madani Sejahtera Abadi dengan pengendalian internal
komponen aktivitas pengendalian menurut COSO
Tabel 6. Perbandingan Teori Pengendalian Internal Menurut COSO Yang Ada di PT BPR Madani Sejahtera Abadi
Komponen Aktivitas Pengendalian
No

Pengendalian Internal
Menurut COSO

Praktik Pengendalian Internal yang
Dilaksanakan PT BPR Madani Sejahtera Abadi

Sesuai/ Tidak
Sesuai

1.

Organisasi
memilih
dan
mengembangkan
kegiatan
pengendalian yang berkontribusi
meminimalkan risiko atas
pencapaian tujuan sampai
pada level yang dapat
diterima.

Terdapat perlindungan atas aset penting bank seperti
dokumen pemberian kredit dan jaminan nasabah.
Kegiatan pengendalian tersebut dilakukan dengan
memberikan nomor urut pada dokumen dan
pengendalian terhadap penyimpanan dokumen serta
penyimpanan jaminan. Setiap dokumen tersebut
disimpan dalam loker almari yang berbeda sesuai
dengan nomor tujuan kredit, dan diatur secara urut lima
digit terakhir mulai dari yang terkecil. Sedangkan
jaminan dalam proses pemberian kredit disimpan pada
brankas yang tahan api dan memiliki dua kunci
kombinasi. Oleh karena itu dapat diminimalkan risiko
hilangnya aset dan risiko fraud, sehungga risiko dapat
diminimalkan sampai pada level yang dapat diterima
atau berarti risiko yang mungkin terjadi tidak akan
mengganggu pencapaian tujuan bank.

Sesuai
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No

Pengendalian Internal
Menurut COSO

Praktik Pengendalian Internal yang
Dilaksanakan PT BPR Madani Sejahtera Abadi

2.

Organisasi
memilih
dan
mengembangkan
kegiatan
pengendalian
umum
atas
teknologi untuk mendukung
pencapaian tujuan.

Kegiatan pengendalian umum yang dilakukan atas
penggunaan software pemberian kredit adalah
pembatasan akses masuk untuk mengelola data dari
teknologi tersebut dan dengan pemberian password
yang berbeda pada masing - masing karyawan untuk
masuk dalam software. Selain itu, terdapat pembatasan
akses data dalam penggunaan teknologi tersebut. dalam
penggunaan software setiap divisi hanya dapat
mengakses data yang berhubungan dengan pekerjaannya
Selain itu, juga terdapat aktivitas pemeliharaan
teknologi dilakukan oleh bagian TI secara rutin dan
dilakukan backup harian setelah penggunaan teknologi.

Sesuai

3.

Organisasi menerapkan kegiatan
pengendalian melalui kebijakan
yang menetapkan apa yang
diharapkan dan melalui prosedur
yang menjabarkan
kebijakan menjadi tindakan

Kebijakan dan prosedur pemberian kredit tertulis dalam
Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan
setiap karyawan melakukan tugasnya dengan
berpedoman pada PKPB tersebut. Dalam PKPB telah
dijelaskan bagaimana prosedur perkreditan dan juga
dijelaskan kebijakan dalam perkreditan. Prosedur dan
kebijakan tersebut dalam rangka pengendalian internal
komponen aktivitas pengendalian terhadap risiko
operasional dan risiko kredit.

Sesuai

Sesuai/ Tidak
Sesuai
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Tabel 6 menunjukkan perbandingan pengendalian internal menurut
COSO dengan praktik pengendalian internal pemberian kredit PT BPR
Madani Sejahtera Abadi berdasarkan komponen aktivitas pengendalian.
Berikut uraian penjelasan mengenai tabel tersebut:
a. Organisasi memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian yang
berkontribusi meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan sampai
pada level yang dapat diterima.
Setelah dilakukan penilaian risiko, PT BPR Madani Sejahtera
Abadi mengembangkan kegiatan pengendalian yang berkontribusi
meminimalkan risiko yaitu dengan melakukan perlindungan atas aset
penting bank seperti dokumen pemberian kredit dan jaminan dari
nasabah.

Kegiatan

pengendalian

tersebut

dilakukan

dengan

memberikan nomor urut pada dokumen dan pengendalian terhadap
penyimpanan dokumen serta penyimpanan jaminan. Kegiatan tersebut
dilakukan untuk meminimalkan risiko hilangnya aset tersebut dan
mencegah terjadinya risiko fraud. Oleh karena itu, risiko dapat
diminimalkan sampai pada level yang dapat diterima atau berarti risiko
yang mungkin terjadi tidak akan mengganggu pencapaian tujuan bank.
Kegiatan pengendalian dengan pemberian nomor urut dokumen
pemberian kredit yaitu pada dokumen Nota Usulan Kredit. Nomor urut
tersebut terdiri dari tiga digit pertama yang menandakan tujuan kredit
dan lima digit berikutnya menandakan nomor urut dokumen
berdasarkan tujuan kredit. Nomor urut tersebut digunakan sebagai
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identitas nasabah, mempermudah dalam pencarian dokumen, dan
mempermudah penyimpanan dokumen. Setiap dokumen tersebut
disimpan dalam loker almari yang berbeda sesuai dengan nomor tujuan
kredit, dan diatur secara urut lima digit terakhir mulai dari yang
terkecil sehingga ketika membutuhkan dokumen tersebut dapat lebih
cepat mencarinya. Selain itu dengan adanya kegiatan tersebut, dapat
membantu mengontrol kelengkapan dokumen yang tersimpan sehingga
dapat meminimalkan risiko hilangnya dokumen penting tersebut.
Selain

itu,

kegiatan pengendalian juga dilakukan dengan

mengamankan jaminan nasabah. Jaminan yang diberikan oleh nasabah
dalam proses pemberian kredit disimpan pada brankas yang tahan api.
Brankas tersebut memiliki dua kunci kombinasi, kunci pertama
disimpan oleh kepala bagian operasional sedangkan kunci kedua
disimpan oleh kepala bagian administrasi kredit. Oleh sebab itu
brankas tersebut hanya dapat dibuka oleh kedua kepala bagian
tersebut, untuk meminimalkan risiko kehilangan dan risiko fraud.
Berdasarkan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa PT BPR
Madani Sejahtera Abadi telah memilih dan mengembangkan kegiatan
pengendalian yang berkontribusi meminimalkan risiko atas pencapaian
tujuan sampai pada level yang dapat diterima. Hal ini sesuai dengan
pengendalian internal menurut COSO prinsip pertama komponen
aktivitas pengendalian.
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b. Organisasi memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian
umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan.
Penggunaan teknologi dapat membantu mempercepat kinerja pada
dunia perbankan. PT BPR Madani Sejahtera Abadi menggunakan
teknologi dalam proses pemberian kreditnya dengan software yang
digunakan untuk menginput data nasabah, menghitung angsuran kredit
dan membuat perjanjian kredit. Kegiatan pengendalian umum atas
penggunaan teknologi tersebut adalah pembatasan akses masuk untuk
mengelola data dari teknologi tersebut dan dengan pemberian
password yang berbeda pada masing - masing karyawan untuk masuk
dalam software.
Kegiatan pengendalian umum lainnya adalah adanya pembatasan
akses data dalam penggunaan teknologi tersebut. Dalam penggunaan
software setiap divisi hanya dapat mengakses data yang berhubungan
dengan pekerjaannya sehingga bagian kredit hanya dapat melihat data
nasabah berkaitan dengan proses pemberian kredit saja. Selain itu, juga
terdapat aktivitas pemeliharaan teknologi dilakukan oleh bagian TI
secara rutin setiap bulan sekali. Hal tersebut dilakukan untuk
memastikan teknologi tetap berfungsi dengan baik ketika pemrosesan
data dan menghasilkan output yang sesuai. Selain itu, juga dilakukan
backup harian setelah penggunaan teknologi. Hal ini dilakukan sebagai
pengendalian umum penggunaan teknologi terhadap output, dan
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sebagai cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan
sistem atau data tersebut hilang.
Berdasarkan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa PT BPR
Madani Sejahtera Abadi telah memilih dan mengembangkan kegiatan
pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian
tujuan. Hal ini sesuai dengan pengendalian internal menurut COSO
prinsip kedua komponen aktivitas pengendalian.
c. Organisasi menerapkan kegiatan pengendalian melalui kebijakan yang
menetapkan apa yang diharapkan dan melalui prosedur yang
menjabarkan kebijakan menjadi tindakan.
PT BPR Madani Sejahtera Abadi memberlakukan kegiatan
pengendalian terhadap proses pemberian kredit dengan menetapkan
kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur tersebut dituangkan
dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB). Dalam PKPB
telah dijelaskan bagaimana prosedur perkreditan seperti contohnya
prosedur pemberian kredit, proses penilaian agunan, prosedur take
over kredit, dan prosedur kredit sindikasi. Selain itu, dalam PKPB juga
dijelaskan kebijakan dalam perkreditan seperti contohnya kebijakan
terkait nominal pemberian kredit maksimal 70% dari nilai appraisal
tanah, dan kebijakan pinjaman diatas 750 juta harus menggunakan
appraisal independen. Prosedur dan kebijakan tersebut dalam rangka
pengendalian internal komponen aktivitas pengendalian terhadap risiko
operasional dan risiko kredit. Pada PKPB juga mencakup tugas dan
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tanggung jawab masing – masing karyawan dalam proses pemberian
kredit tersebut, sehingga setiap karyawan menjalankan tugasnya dan
bertanggungjawab

terhadap

pengendalian

internal

yang

telah

ditetapkan dengan berpedoman pada PKPB tersebut. Kegiatan tersebut
sesuai dengan pengendalian internal menurut COSO prinsip ketiga
komponen aktivitas pengendalian.
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4. Perbandingan pengendalian internal pemberian kredit di PT BPR Madani Sejahtera Abadi dengan pengendalian internal
komponen informasi dan komunikasi menurut COSO
Tabel 7. Perbandingan Teori Pengendalian Internal Menurut COSO Yang Ada di PT BPR Madani Sejahtera Abadi
Komponen Informasi dan Komunikasi
No
1

Pengendalian Internal
Menurut COSO
Organisasi memperoleh atau
menghasilkan
dan
menggunakan informasi yang
relevan dan berkualitas untuk
mendukung
berfungsinya
komponen
pengendalian
internal lainnya.

Praktik Pengendalian Internal yang
Dilaksanakan PT BPR Madani Sejahtera Abadi
PT BPR Madani Sejahtera Abadi mengidentifikasi
informasi yang diberikan oleh calon debitur, untuk
memberikan informasi yang relevan terkait keputusan
pemberian kredit beserta nominal kredit yang disetujui.
Identifikasi tersebut dilakukan dengan penilaian jaminan
untuk mengetahui seberapa besar nilai dari jaminan.
Selain itu juga terdapat survei yang dilakukan untuk
mendapatkan informasi mengenai calon debitur dari pihak
lain yang mengenal calon debitur tersebut, mensurvei
tempat tinggal, usaha, dan jaminan. Hasil dari survei dan
penilaian jaminan akan didiskusikan lebih lanjut dalam
rapat komite untuk menghasilkan informasi yang relevan
dan berkualitas berupa keputusan apakah kredit akan
disetujui atau tidak, dan apabila disetujui dengan plafon
berapa. Maka hal tersebut telah mendukung berfungsinya
komponen pengendalian internal lainnya yaitu komponen
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas
pengendalian, dan pemantauan.

Sesuai/
Tidak Sesuai

Sesuai
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No
2

Pengendalian Internal
Menurut COSO
Organisasi secara internal
mengkomunikasikan
informasi, termasuk tujuan dan
tanggung
jawab
terhadap
pengendalian internal, yang
diperlukan untuk mendukung
berfungsinya
pengendalian
internal lainnya.

Praktik Pengendalian Internal yang
Dilaksanakan PT BPR Madani Sejahtera Abadi

Sesuai/
Tidak Sesuai

PT BPR Madani Sejahtera Abadi mengkomunikasikan Sesuai
informasi secara internal dengan melakukan rapat internal
bagian pemberian kredit dan masing – masing divisi.
Bagian pemberian kredit melakukan rapat secara rutin
setiap 2- 3 kali dalam seminggu. Sedangkan rapat internal
divisi dilakukan sesuai dengan kesepakatan masing –
masing divisi. Rapat juga dapat diadakan ketika ada
informasi yang harus dikomunikasikan bersama secara
mendadak,.
Dalam rapat rutin, biasanya membahas informasi terkait
progress dari pengajuan nasabah, posisi saat ini seperti
apa dengan target yang akan dicapai, dan performa
masing – masing marketing. Selain itu, penyampaian
informasi juga dilakukan melalui media lain seperti
whatsapp dan telegram. Hal mendukung berfungsinya
pengendalian
internal
komponen
lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian,
dan komponen pemantauan.
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No
3

Pengendalian Internal
Menurut COSO
Organisasi
menjalin
komunikasi dengan pihak
eksternal terkait hal – hal yang
dapat
mempengaruhi
berfungsinya
pengendalian
internal lainnya.

Praktik Pengendalian Internal yang
Dilaksanakan PT BPR Madani Sejahtera Abadi
Divisi marketing kredit menjalin komunikasi dengan
tetangga dan dukuh dari calon debitur. Komunikasi
tersebut berupa wawancara terkait calon debitur pada saat
analisa awal. Sedangkan divisi administrasi kredit
menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan notaris di
luar BPR. Komunikasi tersebut berupa pembahasan
mengenai pengikatan jaminan, legalisasi perjanjian kredit,
ataupun pembuatan perjanjian kredit oleh notaris ketika
hal – hal tersebut dibutuhkan. Komunikasi tersebut
dilakukan sebagai salah satu bentuk pengendalian internal
pemberian kredit komponen penilaian risiko dan aktivitas
pengendalian.

Sesuai/
Tidak Sesuai

Sesuai
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Tabel 7 menunjukkan perbandingan pengendalian internal menurut
COSO dengan praktik pengendalian internal pemberian kredit PT BPR
Madani

Sejahtera

Abadi

berdasarkan

komponen

informasi

dan

komunikasi. Berikut uraian penjelasan mengenai tabel tersebut:
a. Organisasi memperoleh atau menghasilkan, dan menggunakan
informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung berfungsinya
komponen pengendalian internal lainnya.
Bank harus memberikan informasi yang relevan terkait keputusan
pemberian kredit kepada calon debitur beserta nominal kredit yang
disetujui. Informasi tersebut sangat penting selain bagi nasabah, juga
bagi bank itu sendiri. Oleh sebab itu, bank harus mengidentifikasi
informasi yang diberikan oleh calon debitur. Identifikasi tersebut
dilakukan dengan penilaian jaminan dan survei. Penilaian jaminan
dilakukan untuk mengetahui seberapa besar nilai dari jaminan yang
diajukan oleh calon debitur. Sedangkan survei dilakukan untuk
mendapatkan informasi mengenai calon debitur dari pihak lain yang
mengenal calon debitur tersebut seperti dukuh dan tetangga, mensurvei
tempat tinggal, usaha, dan jaminan. Hasil dari survei dan penilaian
jaminan akan didiskusikan lebih lanjut dalam rapat komite untuk
menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas berupa
keputusan apakah kredit akan disetujui atau tidak, dan apabila disetujui
dengan plafon berapa.
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Berdasarkan kegiatan tersebut, dapat dilihat bahwa BPR memiliki
orang – orang yang bertanggungjawab terhadap pengendalian internal
dengan melakukan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya untuk
menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas. Maka hal
tersebut

telah

mendukung

berfungsinya

pengendalian

internal

komponen lingkungan pengendalian. Selain itu, kegiatan memperoleh,
menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan
berkualitas juga telah dilakukan oleh BPR sebagai bentuk penilaian
dan pengelolaan risiko kredit, maka hal tersebut juga telah mendukung
berfungsinya pengendalian internal komponen penilaian risiko.
Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari kebijakan dan
prosedur yang telah tertulis dalam PKPB sebagai salah satu aktivitas
pengendalian, maka hal tersebut juga telah mendukung berfungsinya
komponen aktivitas pengendalian. Kegiatan penilaian jaminan dan
survei nantinya akan dilakukan evaluasi terkait pelaksanaannya,
sehingga kegiatan tersebut juga telah mendukung berfungsinya
pengendalian internal komponen pemantauan.
PT BPR Madani Sejahtera Abadi telah melakukan kegiatan
memperoleh atau menghasilkan, dan menggunakan informasi yang
relevan dan berkualitas dengan penilaian jaminan, survei dan komite.
Hal yang dilakukan tersebut telah mendukung berfungsinya keempat
komponen

pengendalian

pengendalian,

penilaian

internal
risiko,

lainnya
aktivitas

yaitu

lingkungan

pengendalian,

dan
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pemantauan. Hal ini sesuai dengan pengendalian internal menurut
COSO prinsip pertama komponen informasi dan komunikasi.
b. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk
tujuan dan tanggung jawab terhadap pengendalian internal, yang
diperlukan untuk mendukung berfungsinya pengendalian internal
lainnya
Dalam mengkomunikasikan informasi secara internal, salah satu
cara yang rutin dilakukan PT BPR Madani Sejahtera Abadi dengan
rapat internal bagian pemberian kredit dan masing – masing divisi.
Bagian pemberian kredit melakukan rapat secara rutin setiap 2- 3 kali
dalam seminggu. Sedangkan rapat internal divisi dilakukan sesuai
dengan kesepakatan masing – masing divisi. Rapat juga dapat
diadakan ketika ada informasi yang harus dikomunikasikan bersama
secara mendadak, seperti contohnya informasi terkait penyelesaian
nasabah yang bermasalah. Setiap rapat terdapat notulen, sehingga
untuk rapat yang tidak dihadiri oleh dewan direksi akan disampaikan
melalui hasil notulen tersebut. Dalam rapat rutin, biasanya membahas
informasi terkait progress dari pengajuan nasabah, posisi saat ini
seperti apa dengan target yang akan dicapai, dan performa masing –
masing marketing. Hal – hal tersebut dikomunikasikan secara langsung
dalam rapat untuk menghindari mis komunikasi.
Selain itu, PT BPR Madani Sejahtera Abadi juga menerapkan
penyampaian informasi melalui media lain seperti whatsapp dan
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telegram. Penyampaian informasi dilakukan melalui grub yang telah
dibuat dalam kedua aplikasi tersebut. Informasi yang disampaikan
melalui media tersebut berupa informasi yang tidak diperlukan
bertatap muka seperti laporan harian seperti realiasi atau pelunasan per
hari oleh bagian administrasi kredit. Oleh sebab itu dengan adanya
media tersebut dapat mempermudah dan mempercepat penyampaian
informasi.
Rapat rutin membahas tugas dan tanggung jawab dari masing –
masing karyawan untuk mencapai target, serta sebagai salah satu cara
pengawasan dewan direksi terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut
perlu dikomunikasikan untuk mendukung berfungsinya pengendalian
internal komponen lingkungan pengendalian. Rapat rutin juga
dilakukan untuk menilai dan mengantisipasi risiko yang mungkin
terjadi dalam proses pencapaian target pemberian kredit, hal ini perlu
dikomunikasikan

untuk

mendukung

berfungsinya

pengendalian

internal komponen penilaian risiko. Selain itu, dalam rapat rutin juga
membahas kebijakan yang perlu dilakukan sesuai dengan PKPB
sebagai aktivitas pengendalian, hal ini perlu dikomunikasikan untuk
mendukung berfungsinya pengendalian internal komponen aktivitas
pengendalian.

Rapat

rutin

juga

dilakukan

untuk

mengontrol

sejauhmana target terwujud yang akan dievaluasi pada akhir bulan, hal
ini

perlu

dikomunikasikan

untuk

mendukung

pengendalian internal komponen pemantauan.

berfungsinya
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PT BPR Madani Sejahtera Abadi telah mengkomunikasikan
informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab
terhadap pengendalian internal, dengan cara melakukan rapat rutin.
Hal tersebut diperlukan untuk mendukung berfungsinya komponen
pengendalian internal lainnya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian
risiko, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Hal ini sesuai dengan
pengendalian internal menurut COSO prinsip kedua komponen
informasi dan komunikasi.
c. Organisasi menjalin komunikasi dengan pihak eksternal terkait hal hal yang dapat mempengaruhi berfungsinya pengendalian internal
lainnya.
Setiap perbankan pasti menjalin komunikasi dengan pihak
eksternal. Di PT BPR Madani Sejahtera Abadi, khususnya bagian
kredit divisi yang sering menjalin komunikasi eksternal adalah divisi
marketing kredit dan administrasi kredit. Komunikasi tersebut
dilakukan sebagai bentuk pengendalian internal terhadap proses
pemberian kredit.
Marketing kredit menjalin komunikasi dengan tetangga dan dukuh
dari calon debitur. Komunikasi tersebut berupa wawancara terkait
calon debitur pada saat analisa awal. Wawancara dilakukan untuk
memperoleh informasi terkait karakter calon debitur dari kedua pihak
tersebut.

Hal

tersebut

dilakukan

sebagai

salah

satu

bentuk

pengendalian internal pemberian kredit komponen penilaian risiko dan
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aktivitas pengendalian, karena dengan wawancara tersebut pihak bank
dapat memperoleh informasi tidak hanya dari calon debitur melainkan
juga dari pihak – pihak yang mengenal calon debitur tersebut sesuai
dengan PKPB yang berlaku. Selain itu, analisa karakter dapat
membantu pihak bank untuk menilai kelayakan dan risiko pemberian
kredit kepada calon debitur tersebut dari sisi karakternya di lingkungan
masyarakat.
Sedangkan divisi administrasi kredit menjalin komunikasi dan
berkoordinasi dengan notaris di luar BPR. Komunikasi tersebut berupa
pembahasan mengenai pengikatan jaminan, legalisasi perjanjian kredit,
ataupun pembuatan perjanjian kredit oleh notaris ketika hal – hal
tersebut dibutuhkan. Hal tersebut juga dilakukan sebagai salah satu
bentuk pengendalian internal komponen penilaian risiko dan aktivitas
pengendalian, karena dengan adanya hubungan dengan notaris dapat
meminimalisir risiko apabila terjadi kredit macet dan melakukan
tindakan pengendalian sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang
berlaku. Komunikasi dengan notaris dapat membuat alat bukti yang
memiliki kekuatan otentik. Maka apabila terjadi kredit macet atau
terdapat wanprestasi maka dapat diproses berdasarkan ketentuan yang
telah disepakati dan tertulis dalam perjanjian tersebut.
Berdasarkan kegiatan tersebut PT BPR Madani Sejahtera Abadi
telah menjalin komunikasi dengan pihak eksternal terkait hal - hal
yang dapat mempengaruhi berfungsinya pengendalian internal lainnya.
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Hal ini sesuai dengan pengendalian internal menurut COSO prinsip
ketiga komponen informasi dan komunikasi.
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5. Perbandingan pengendalian internal pemberian kredit di PT BPR Madani Sejahtera Abadi dengan pengendalian internal
komponen pemantauan menurut COSO
Tabel 8. Perbandingan Teori Pengendalian Internal Menurut COSO Yang Ada di PT BPR Madani Sejahtera Abadi
Komponen Pemantauan
No
1.

Pengendalian Internal
Menurut COSO
Organisasi
memilih,
mengembangkan,
dan
melaksanakan evaluasi secara
berkelanjutan dan/ atau secara
terpisah untuk memastikan
bahwa komponen - komponen
pengendalian internal benar benar ada dan berfungsi.

Praktik Pengendalian Internal yang
Dilaksanakan PT BPR Madani Sejahtera Abadi
Evaluasi dilakukan dalam briefing pagi dan dilakukan
oleh masing – masing divisi secara rutin setiap bulan,
yang didasarkan pada KPI (key performance indicators).
Dengan adanya evaluasi ini maka dapat mengevaluasi
kinerja masing – masing karyawan pada setiap divisi
apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan
menggunakan standar dalam KPI. Selain itu, BPR juga
dapat memastikan apakah pengendalian internal
komponen
lingkungan
pengendalian,
aktivitas
pengendalian, serta informasi dan komunikasi benar –
benar ada dan berfungsi. Evaluasi juga dilakukan oleh
bagian auditor internal untuk meninjau apakah SOP
dilaksanakan atau tidak, dan apakah sesuai dengan
PKPB atau tidak. Evaluasi ini dapat memastikan apakah
seluruh komponen pengendalian internal benar – benar
ada dan berfungsi melalui evaluasi apakah seluruh
karyawan bekerja sesuai dengan pedoman dan kebijakan
yang berlaku.

Sesuai/
Tidak Sesuai

Sesuai
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No

Pengendalian Internal
Menurut COSO

Praktik Pengendalian Internal yang
Dilaksanakan PT BPR Madani Sejahtera Abadi

2.

Organisasi mengevaluasi dan
mengkomunikasikan kelemahan
pengendalian internal secara
tepat waktu kepada pihak pihak yang bertanggung jawab
untuk mengambil tindakan
korektif, termasuk manajemen
puncak dan dewan pengawas,
sebagaimana mestinya.

Hasil dari evaluasi yang telah dilakukan oleh masing –
masing divisi akan dikomunikasikan kepada bagian
SDM,
kemudian
divisi
SDM
akan
mengkomunikasikannya kepada direktur kepatuhan
apabila diperlukan. Akan ada tindakan korektif bagi
karyawan yang memiliki nilai dibawah standar atau bila
ditemukan kelemahan pengendalian internal berupa
punishment seperti teguran, tertulis, surat peringatan 1,
surat peringatan 2, surat peringatan 3 dan rotasi
pekerjaan. Sedangkan hasil evaluasi auditor internal,
akan dikomunikasikan kepada direktur utama. Apabila
hasil evaluasi terdapat kelemahan pengendalian internal
atau hal yang perlu diperbaiki maka direktur utama
yang akan menindaklanjuti serta memastikan apakah
komitmen telah dilaksanakan.

Sesuai/
Tidak Sesuai

Sesuai
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Tabel 8

menunjukkan perbandingan pengendalian internal

menurut COSO dengan praktik pengendalian internal pemberian kredit PT
BPR Madani Sejahtera Abadi berdasarkan komponen pemantauan. Berikut
uraian penjelasan mengenai tabel tersebut:
a. Organisasi memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi
secara berkelanjutan dan/ atau secara terpisah untuk memastikan
bahwa komponen - komponen pengendalian internal benar - benar ada
dan berfungsi.
Evaluasi pada PT BPR Madani Sejahtera Abadi dilakukan secara
rutin setiap pagi ketika briefing oleh seluruh karyawan beserta direksi,
selain itu terdapat evaluasi bulanan oleh masing – masing divisi, dan
evaluasi oleh auditor internal. Evaluasi saat briefing pagi dilakukan
oleh seluruh karyawan PT BPR Madani Sejahtera Abadi sebelum
memulai aktivitas bisnisnya. Dalam briefing tersebut selain membahas
apa yang akan dilaksanakan hari ini atau sosialisasi, juga dilakukan
evaluasi hari sebelumnya. Apabila hari sebelumnya terdapat masalah
maka dilakukan evaluasi secara singkat pada briefing pagi tersebut
agar tidak mengulang kesalahan yang sama.
Selain itu evaluasi juga dilakukan per divisi. Masing – masing
divisi akan melakukan evaluasi secara rutin setiap bulan. Evaluasi
tersebut didasarkan pada KPI (key performance indicators) yang telah
dibuat. KPI merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur
kinerja dari masing – masing karyawan tiap divisi. Dengan adanya
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evaluasi KPI ini maka BPR dapat mengevaluasi kinerja masing –
masing karyawan pada setiap divisi apakah sudah sesuai dengan yang
diharapkan dengan menggunakan standar dalam KPI. Selain itu, BPR
juga dapat memastikan apakah pengendalian internal komponen
lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, serta informasi dan
komunikasi benar – benar ada dan berfungsi, berdasarkan indikator
terkait kinerja dan tanggungjawab setiap karyawan, komunikasi dan
pengelolaan risiko. Hasil evaluasi ini akan disampaikan ke bagian
SDM.
Evaluasi juga dilakukan oleh bagian auditor internal selaku divisi
yang independen. Evaluasi oleh auditor ini meninjau apakah SOP
dilaksanakan atau tidak, dan apakah sesuai dengan PKPB atau tidak.
Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan memeriksa sampel berkas,
melakukan OTS ke nasabah, dll. Hasil dari evaluasi ini akan
disampaikan ke direktur utama. Evaluasi ini dapat memastikan apakah
seluruh komponen pengendalian internal benar – benar ada dan
berfungsi melalui evaluasi apakah seluruh karyawan bekerja sesuai
dengan pedoman dan kebijakan yang berlaku.
Ketiga evaluasi tersebut dilaksanakan oleh PT BPR Abadi sebagai
bentuk pemantauan terhadap kinerja karyawan, apakah sudah sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan. Selain bertujuan untuk
mengukur kinerja, evaluasi tersebut juga bertujuan untuk memastikan
apakah seluruh komponen pengendalian internal yaitu lingkungan
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pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, serta informasi
dan komunikasi benar – benar ada dan berfungsi sesuai dengan apa
yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pengendalian internal
menurut COSO prinsip pertama komponen pemantauan.
b. Organisasi

mengevaluasi

dan

mengkomunikasikan

kelemahan

pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak - pihak yang
bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk
manajemen puncak dan dewan pengawas, sebagaimana mestinya.
Setelah dilakukan evaluasi, maka PT BPR Madani Sejahtera Abadi
dapat mengetahui kelemahan pengendalian internalnya, sehingga
kelemahan pengendalian internal tersebut dapat dikomunikasikan
secara tepat waktu kepada pihak yang bertanggungjawab untuk
mengambil tindakan kolektif.
Setelah diperoleh hasil dari evaluasi yang telah dilakukan oleh
masing – masing divisi akan dikomunikasikan kepada pihak yang
bertanggung jawab yaitu divisi SDM, kemudian divisi SDM akan
mengkomunikasikannya kepada direktur kepatuhan apabila diperlukan.
Divisi SDM akan melihat apakah terdapat kelemahan pengendalian
internal atau terdapat karyawan yang memperoleh hasil evaluasi
kurang baik dan apakah bisa diperbaiki atau tidak, bisa dibina atau
tidak.

Apabila

hasil

evaluasi

dibawah

standar,

contohnya

keterlambatan pembuatan laporan, hal ini mengindikasikan terdapat
kelemahan pengendalian internal karena karyawan tidak melaksanakan
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tugasnya sesuai dengan SOP. Oleh sebab itu akan ada tindakan
korektif berupa punishment yang diberikan kepada karyawan tersebut.
Punishment dapat berupa teguran, tertulis, surat peringatan 1, surat
peringatan 2, dan surat peringatan 3. Selain itu juga terdapat
punishment rotasi pekerjaan, seperti misalnya bagian marketing kredit
akan dipindahkan ke bagian customer service.
Sedangkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh auditor internal,
akan dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggungjawab yaitu
direktur

utama.

Apabila

hasil

evaluasi

terdapat

kelemahan

pengendalian internal atau hal yang perlu diperbaiki maka direktur
utama yang akan menindaklanjuti serta memastikan apakah komitmen
telah dilaksanakan dengan baik.
Berdasarkan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa PT BPR
Madani Sejahtera Abadi telah mengevaluasi dan mengkomunikasikan
kelemahan pengendalian intern secara tepat waktu kepada pihak pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif.
Hal ini sesuai dengan pengendalian internal menurut COSO prinsip
kedua komponen pemantauan.
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C. Analisis Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit PT BPR
Madani Sejahtera Abadi Bedasarkan Uji Kepatuhan Stop or Go
Sampling
Pada bab III telah dijelaskan bahwa untuk menjawab rumusan masalah
kedua mengenai keefektivitasan pengendalian internal dilakukan dengan uji
kepatuhan menggunakan metode Stop Or Go Sampling. Metode ini
digunakan karena peneliti memperkirakan kesalahan yang terjadi dalam
populasi sangatlah kecil, sehingga penelitian dapat dihentikan apabila tidak
ditemukan kesalahan. Pengujian kepatuhan pengendalian internal ini
dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berupa dokumen nota
usulan kredit pada tahun 2019. Langkah – langkah yang dilakukan dalam uji
kepatuhan ini adalah sebagai berikut :
1. Menentukan atttibute yang akan diuji, yaitu:
Attribute 1: Kelengkapan dokumen pendukung dalam keputusan kredit
(fotokopi e-KTP, KK, surat nikah atau e-KTP orang tua,
denah tempat tinggal, fotokopi jaminan berupa sertifikat
tanah beserta PBB terbaru, atau fotokopi BPKB beserta
STNK)
Attribute 2: Adanya bukti hasil survei
Attribute 3:Adanya otorisasi berupa tanda tangan dari pihak yang
berwenang.
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2. Menentukan populasi yang akan diambil sampelnya
Pengujian kepatuhan pengendalian internal dilakukan dengan mengambil
sampel dari populasi berupa dokumen nota usulan kredit pada tahun 2019.
3. Menentukan tingkat keandalan dan DUPL
Dalam uji kepatuhan, akan digunakan tingkat keandalan R% = 95% dan
Desired Upper Precision Limit (DUPL) 5%, karena kemungkinan terdapat
kesalahan tidak lebih dari 5%.
4. Menentukan sampel pertama yang harus diambil
Pada tabel besarnya minimum sampel, dilakukan dengan menentukan titik
potong baris tingkat keandalan R% dan kolom DUPL untuk mengetahui
sampel pertama yang harus diambil. Titik potong baris R% = 5% dengan
kolom DUPL = 95% menunjukkan angka 60, sehingga sampel pertama
yang harus diambil sebanyak 60 buah sampel. Sampel tersebut akan
diambil secara acak.
5. Membuat tabel Stop-Or-Go Decision
Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 60 sampel pertama, karena tidak
ditemukan kesalahan maka pengambilan sampel dihentikan. Dibawah ini
disajikan hasil pemeriksaan 60 sampel tersebut:
 = Attribut telah dipenuhi
X = Attribut belum dipenuhi
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Tabel 9. Hasil Pemeriksaan Sampel

136.03550
134.05202
131.01411
139.00299
134.05315
136.03577
133.00488
136.03582
134.05220
131.01415
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12
13
14
15

136.03494
139.00291
131.01410
134.05022
134.05326
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17
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136.03593
131.01413
134.05228
131.01379
134.05092



















21
22
23
24
25
25
27
28
29

134.05329
136.03431
131.01419
136.03483
136.03610
134.05309
131.01350
134.05006
134.05273































30
31
32

136.03540
131.01416
134.05204













No

No. Sampel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

136.03598
133.00457
134.05156
134.05073
131.01356
136.03380
134.05103
131.01402
134.05206
139.00294
134.05128
131.01407








































45
46

134.05308
136.03564










47
48
49
50
51

134.05271
134.05034
136.03435
133.00474
134.05201



















52
53
54
55

136.03556
134.05265
136.03519
134.05101


































56
57
58
59
60

136.03523
134.05304
136.03621
136.03567
134.05320
Sumber: Data diolah
Keterangan:

Attribute 1: Kelengkapan dokumen pendukung dalam keputusan kredit
(fotokopi e-KTP, KK, surat nikah atau e-KTP orang tua,
denah tempat tinggal, fotokopi jaminan berupa sertifikat
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tanah beserta PBB terbaru, atau fotokopi BPKB beserta
STNK)
Attribute 2:

Adanya bukti hasil survei

Attribute 3: Adanya otorisasi berupa tanda tangan dari pihak yang
berwenang.
6. Evaluasi hasil pemeriksaan sampel
Berdasarkan uji kepatuhan terhadap sampel, menunjukkan bahwa
semua nota usulan kredit terdapat dokumen pendukung, terdapat bukti
hasil survei, dan terdapat otorisasi pihak berwenang. Karena semua attribut
terpenuhi, berdasarkan tabel stop or go decision pengambilan sampel
dihentikan.
Setelah

diketahui

bahwa

tidak

ditemukan

kesalahan

atau

penyimpangan sama dengan nol, maka tidak perlu dilakukan pengambilan
sampel tambahan. Confidence level factor pada R% adalah 95% , karena
jumlah kesalahan sama dengan nol maka berdasarkan tabel confidence
level (tabel 3), besarnya confidence level adalah 3. Oleh sebab itu Achieved
Upper Precision Limit (AUPL) untuk masing – masing attribute dapat
dihitung sebagai berikut:
a. Attribute I: kelengkapan dokumen pendukung dalam keputusan kredit
Pemeriksaan attribute I dilakukan terhadap 60 sampel dokumen
nota usulan kredit dengan melihat pada bagian kelengkapan dokumen
pendukung dalam keputusan pemberian kredit seperti fotokopi e-KTP,
KK, surat nikah atau e-KTP orang tua, denah tempat tinggal, fotokopi
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jaminan berupa sertifikat tanah beserta PBB terbaru, atau fotokopi
BPKB beserta STNK. Setelah pemeriksaan tersebut, dilakukan
pengujian kepatuhan dengan menentukan confidence level factor, pada
R%= 95% dan DUPL= 5% dengan tingkat kesalahan yang ditemukan=
0. Maka AUPL dapat dihitung sebagai berikut:

Confidence level factor at desired reliability level
for ocurance observed
AUPL=
Sample size

AUPL= 3/60
AUPL= 0,05
AUPL= 5%
b. Attribute II: adanya bukti hasil survei
Pemeriksaan attribute II dilakukan terhadap 60 sampel dokumen
nota usulan kredit dengan melihat pada bukti hasil survei, dalam
bentuk bukti foto jaminan, foto tempat tinggal, serta bukti hasil
wawancara dengan tetangga dan dukuh calon debitur. Setelah
pemeriksaan

tersebut,

dilakukan

pengujian

kepatuhan

dengan

menentukan confidence level factor, pada R%= 95% dan DUPL= 5%
dengan tingkat kesalahan yang ditemukan= 0. Maka AUPL dapat
dihitung sebagai berikut:
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Confidence level factor at desired reliability level
for ocurance observed
AUPL=
Sample size

AUPL= 3/60
AUPL= 0,05
AUPL= 5%
c. Attribute III (adanya otorisasi berupa tanda tangan dari pihak yang
berwenang)
Pemeriksaan attribute III dilakukan terhadap 60 sampel dokumen
nota usulan kredit dengan melihat pada adanya otorisasi oleh pihak
berwenang. Otorisasi tersebut

berupa tandatangan dari pihak

berwenang seperti pihak PT BPR Madani Sejahtera Abadi dan calon
debitur. Setelah pemeriksaan tersebut, dilakukan pengujian kepatuhan
dengan menentukan confidence level factor, pada R%= 95% dan
DUPL= 5% dengan tingkat kesalahan yang ditemukan= 0. Maka
AUPL dapat dihitung sebagai berikut:

Confidence level factor at desired reliability level
for ocurance observed
AUPL=
Sample size

AUPL= 3/60
AUPL= 0,05
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AUPL= 5%
Dari hasil perhitungan ketiga attribute diatas, pada tingkat
keandalan = 0, ditemukan bahwa AUPL= DUPL yaitu 5%. Oleh sebab itu,
dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal pemberian kredit
pada PT BPR Madani Sejahtera Abadi sudah efektif.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap pengendalian internal
pemberian kredit pada PT BPR Madani Sejahtera Abadi, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1.

Pengendalian internal pemberian kredit yang diterapkan oleh PT BPR
Madani Sejahtera abadi telah sesuai dengan komponen pengendalian
internal menurut COSO, yaitu komponen lingkungan pengendalian,
komponen penilaian risiko, komponen aktivitas pengendalian, komponen
informasi dan komunikasi, serta komponen pemantauan.

2.

Pengendalian internal pemberian kredit pada PT BPR Madani Sejahtera
Abadi sudah efektif. Hal ini dibuktikan dengan pemeriksaan terhadap
ketiga attribute pada uji kepatuhan Stop or Go Sampling tidak terdapat
kesalahan dan ditemukan hasil bahwa AUPL sama dengan DUPL yaitu
5%.

B. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah seharusnya penelitian ini
didukung dengan mengumpulkan data dari dokumen hasil SLIK (Sistem
Layanan Informasi Keuangan). Didalam dokumen tersebut terdapat informasi
yang digunakan dalam analisa kredit untuk memutuskan apakah kredit
disetujui atau

tidak, sehingga penting dalam pelaksanaan pengendalian
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internal pemberian kredit. Apabila penulis dapat mengakses dokumen
tersebut maka analisa terkait pengendalian internal yang dilakukan bisa lebih
mendalam dan hasil penelitian bisa lebih berkontribusi bagi BPR. Namun,
penulis tidak dapat mengakses dokumen tersebut. Oleh sebab itu, beberapa
informasi terkait pengendalian internal hanya dijelaskan melalui wawancara.

C. Saran
1.

Saran untuk PT BPR Madani Sejahtera Abadi
Sebaiknya PT BPR Madani Sejahtera Abadi dapat mempertahankan
pengendalian yang telah efektif dan sesuai dengan COSO ini. Dan
diharapkan untuk terus meningkatkan pengendalian internal pemberian
kredit agar BPR dapat lebih maju dan dapat mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya
Sebaiknya peneliti selanjutnya bisa mendapatkan dokumen terkait
pelaksanaan pengendalian internal, khususnya dokumen SLIK (Sistem
Layanan Informasi Keuangan) karena dokumen tersebut berisi informasi
yang digunakan dalam analisa kredit. Dengan demikian diharapkan
analisis data dapat dilakukan secara lebih akurat dan mendalam terkait
pengendalian internal pemberian kredit di PT BPR Madani Sejahtera
Abadi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
116

DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. F. Manajemen Perbankan (Teknikk Analisis Kinerja Keuangan
Bank). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
Abdullah, T., & Tantri, F. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada.
Boynton, W. C., Johnson, R. N., & Kell, W. G. (2002). Modern Auditing.
Erlangga.
Committee of Sponsoring Organizzations of the Treadway Commision (COSO).
2013. Internal Control - Integrated Framework Executive Summary.
Diana, A., & Setiawati, L. (2011). Sistem Informasi Akuntansi Perancangan,
Proses, dan Penerapan. Yogyakarta: ANDI.
Handayaningrat, S. 2006. Pengantar Studi Administrasi. Jakarta: Gunung Agung
Hartono, J. (2018). Strategi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: ANDI.
Hery. (2013). Auditing (Pemeriksaan Akuntansi I). Jakarta: CAPS (Center of
Aacademic Publishing Service).
Ikatan Bankir Indonesia. (2015). Bisnis Kredit Perbankan. Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama.
Ikatan Bankir Indonesia. (2016). Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Ismail. (2010). Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta:
Kencana.
Jogiyanto. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman Pengalaman. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Kasmir. (2015). Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Lembaga Penjamin Simpanan. (2019). Data Distribusi Simpanan pada BPR dan
BPRS Semester I-2019. www.lps.go.id . Diakses pada 26 Februari 2020.
Mulyadi. (2002). Auditing. Jakarta: Salemba Empat.
Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Statistik Perbankan Indonesia-Januari 2020.
www.ojk.go.id . Diakses pada tanggal 3 Mei 2020.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
117

Prastiwi, D. R. (2017). Analisis Pengendalian Intern Sistem Pemberian Kredit
Berbasis COSO studi kasus di BPR Chandra Mukhtiarta. Skripsi.
Yogyakarta.Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Rachmawati, W. A. (2018). Evaluasi Pengendalian Internal Pemberian Kredit
studi kasus di BPD KC Senopati Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta:
Universitas Sanata Dharma.
Ranatarisza, M. M., & Noor, M. A. (2013). Sistem Informasi Akuntasi pada
Aplikasi Administrasi Bisnis. Malang: Universitas Brawijawa Press.
Sekaran, U. (2011). Research Methods for Business (Metode Penelitian untuk
Bisnis). Jakarta: Salemba Empat.
Septiani, A (2018). Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit
di Koperasi Simpan Pinjam studi kasus di Koperasi Simpan Pinjam “ASLI”
Klaten.Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
Siagian, Sondang P. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Bumi
Aksara.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
118

LAMPIRAN
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Lampiran 1. Transkip Wawancara
P : Selamat siang Pak
N : Selamat siang Vidella
P : Saya langsung mulai sesi tanya jawab ya
N : Yaa silahkan
P : Bagaimana prosedur pemberian kredit di BPR MSA?
N: Marketing melakukan pemasaran, kalau dirasa layak nasabah mengisi
formulir permohohan kredit, syarat awalmya legalitas debitur (e ktp, kk,
surat nikah), dan legalitas usahanya (berupa ijin usaha, laporan keuangan,
pembukuan, rekening 3 bulan terakhir), jaminan sertifikat atau bpkb.
Sertifikat disertai dengan PBB terbaru, kalau BPKB dan STNK pajaknya
masih berlaku. Untuk jaminan sertifikat diutamakan atas nama sendiri atau
atas nama suami/ istri, bisa atas nama orang tua untuk data legalitas pemilik
jaminan juga harus dilampirkan. Marketing melakukan analisa awal, survei
usaha, analisa karakter tanya ke pak dukuh dan tanya ke tetangga.
Wawancara ke debitur, punya pinjaman dimana aja, analisa kapasitas
usahanya (apa saja, sudah berapa lama, omset berapa, aset yang dimiliki
sekarang apa saja). Diajukan ke tl, kalau tl setuju baru diajukan SLIK
(Sistem Layanan Informasi Keuangan) untuk mengetahui pinjaman –
pinjaman di tempat lain, dilihat layak atau enggak, kalau jaman dulu
namanya BI Checking. Setelah SLIK keluar marketing membuat laporan
analisa, untuk diajukan ke tl, kalau tl oke, tl akan mengajukan ke kasi untuk
disurvei ulang ke lapangan. Kalau hasilnya bagus, akan dilakukan komite.
Surat keputusan kredit (sampai ke direksi), diserahkan ke bagian admin ,
bagian admin akan melihat kelengkapan, akan membuat pk, melakukan
akad, diserahkan ke operasinal untuk realisasi. Kalau tidak setuju langsung
dikembalikan ke AO.
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P : Apakah manajemen dan karyawan menunjukkan integritas dan nilai etika
yang baik? Bagaimana praktiknya ?
N : Ya. Mereka bekerja dengan jujur, disiplin, tingkat kehadiran tinggi, sesuai
SOP dan tidak ada pelanggaran, serta tidak menerima fee dari nasabah.
P : Apakah terdapat evaluasi untuk memantau hal tersebut?
N: Ada evaluasi kepatuhan melalui fingerprint untuk kehadiran dan pemeriksaan
kepatuhan dresscode atau seragam.
P : Bagaimana konsekuensi/ hukuman apabila tidak mematuhi hal tersebut?
N : Akan dilakukan pengurangan gaji bagi yang melanggarnya.
P : Apakah direksi ikut bertanggungjawab dalam pengawasan terhadap proses
pemberian kredit? Bagaimana praktiknya?
N : Ya dewan direksi melakukan pengawasan proses pemberian kredit dengan
menjadi anggota komite kredit dan ikut memutuskan kredit untuk plafon
diatas 100 juta dan memberikan otorisasi dalam persetujuan kredit.
P : Apakah BPR MSA memiliki struktur organisasi yang membagi wewenang,
tanggungjawab, dan tugas yang jelas agar mempermudah pembagian tugas
setiap individu? Bagaimana BPR MSA menetapkan jalur pelaporan?
N : Seperti yang sudah dilihat tadi dalam buku job description terdapat
pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang jelas pada setiap
bagian pada struktur organisasi. Untuk jalur pelaporan juga sesuai dengan
itu, kasi akan membuat laporan berdasarkan data dalam software.
P : Apakah ada pengembangan kompetensi bagi setiap individu? Bagaimana
praktiknya? Apakah ada reward bagi karyawan yang kompeten dan jujur?
N : Ada pelatihan rutin setiap tahun,ada yang bersifat umum untuk seluruh
karyawan seperti pelatihan strategi pemasaran, service excellent, dan
penanganan nasabah. Ada juga yang bersifat khusus untuk pelatihan bagi
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divisi tertentu seperti khusus bagi divisi marketing terdapat pelatihan
marketing jaman now, dan pelatihan analisa kredit. Pelatihan itu dapat
dilakukan internal dengan mengundang narasumber, atau dilakukan
eksternal dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga,
perbarindo, atau pihak – pihak eksternal lainnya. Pelatihan rutin
dilaksanakan, setiap tahun selalu ada pelatihan. Ada juga sertifikasi seperti
sertifikasi bagi para pejabat eksekutif, dan sertifikasi bagi direksi serta
komisaris. Contohnya sertifikasi tentang kompetensi direktur BPR.
Sertifikasi dilakukan setiap satu tahun ada dua orang yang mengikutinya.
Reward ada juga, dalam bentuk bonus, biasanya dinilai daru hasil KPI jika
diatas standar akan memperoleh nilai.
P : Apakah seluruh karyawan(khususnya bagian kredit) mampu menjalankan
tugasnya sesuai dengan struktur, otoritas dan tanggungjawabnya? Apakah
karyawan bagian kredit bertanggungjawab untuk pengendalian internal
sejalan dengan tujuan? Apakah ada evaluasi kedisiplinan individu?
N:

Iya

seluruh

bagian

kredit

menjalankan

tugasnya

sesuai

dengan

tanggungjawabnya, ada evaluasi kepatuhan oleh auditor internal untuk
memastikan hal tersebut. Yang bertanggungjawab secara keseluruhan
terhadap pengendalian internal adalah direktur utama. Dirut harus
memastikan karyawan bertanggungjawab akan pekerjaannya sehingga dapat
menunjuang pengendalian internal.
P : Apakah BPR MSA telah mengidentifikasi risiko – risiko yang mungkin
terjadi dalam proses pemberian kredit dan dalam mencapai tujuan?
Bagaimana praktiknya?
N : Ada berbagai macam risiko dalam pemberian kredit di bank, diantaranya
risiko kredit dan operasional. Risiko kredit, nasabah tidak bisa membayar,
karena faktor internalnya kita tidak menganalisis dengan baik atau faktor
eksternal. Risiko operasional, administratif, dari semua proses kredit.
Bagian manajemen risiko mengidentifikasi risiko tersebut dengan melihat
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pengalaman masa lalu yang menyebabkan permasalahan dan kerugian dan
melihat risiko yang mungkin terjadi dalam setiap proses yang dilalui.
P : Kemudian apakah dilakukan analisis dan bagaimana mengelola risiko yang
sudah disebutkan?
N : Pada risiko operasional akan dikelola dengan membuat SOP operasional dan
menjalankannya dengan benar, serta mengoptimalkan peran audit internal
untuk mengamati hal tersebut. Sedangkan risiko kredit, dikelola dengan
memperkuat analisis terkait calon debitur dan pada saat komite
dipertimbangkan seluruh risiko yang mungkin terjadi apabila pemberian
kredit dilakukan kepada calon debitur tersebut sebelum mengeluarkan surat
keputusan kredit. Dan mempertimbangkan opini dari manajemen risiko
terkait kelayakan pemberian kredit kepada calon debitur tersebut.
P : Dalam penilaian risiko, apakah BPR MSA mempertimbangkan kemungkinan
terjadinya

kecurangan

dan

menilai

dorongan

dan

tekanan

yang

menyebabkan terjadinya kecurangan dalam proses pemberian kredit?
N : Karyawan biasanya untuk mencapai target, ada broker kredit. kelihatan
antara dia cari sendiri dengan broker, alatnya analisa pasti lengkap pasti ada
kejanggalan. Jadi MR hanya mengeluarkan opini. Yang minindak lanjutin
ada TL ada kasi, diidentifikasi ulang. Tekanan target, ada broker, jadi
memanipulasi data harus dicegah. Membuat opini juga melihat keuangannya
bagaimana jadi sama aja saya juga menganalisa seperti mereka.
P : Apakah BPR MSA mengidentifikasi dan menilai perubahan – perubahan
yang bisa berpengaruh pada pengendalian internalproses pemberian kredit?
N : OJK sering mengeluarkan regulasi, terakhir POJK no 33 terkait dengan
penialain kualitas kredit akan merubah SOPnya berubah, pola penagihan,
pemantauan juga berubah. Sebelum itu ada sosialisasi, pertengahan dan
menjeleang dilaksanakan juga ada sosialisai. Jadi kita juga praktis erhadap
apa yang terkena regulator.
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P : Bagaimana BPR MSA memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian
untuk meminimalkan risiko?
N : Melakukan perlindungan terhadap aset penting, dokumen penting seperti
dokumen pemberian kredit dan jaminan milik debitur. Ada nomor urut
dokumen, penyimpanan dokumen di loker yang jelas dan urut, penyimpanan
jaminan di brankas tahan api dan ada dua kunci kombinasi yang dibawa
oleh kasi admin dan kasi operasional.
P : Apakah BPR MSA memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian
umum atas teknologi? Apakah ada batasan untuk akses file dalam suatu
komputer?
N:

Dalam proses

pemberian kredit

dibantu

dengan

software

untuk

mempermudah. Ada pembatasan akses masuk, semua karyawan memiliki
password masing – masing. Kemudian pengelolaan data hanya dapat dilihat
sesuai dengan pekerjaan dan kewenangan setiap divisi, sehingga bagian
kredit hanya bisa melihat data berkaitan dengan kredit. Ada pemeliharaan
teknologi dan ada juga backup data.
P : Apakah terdapat kebijakan dan prosedur mengenai pengendalian dalam
pemberian kredit? Apa saja kebijakan dan prosedur tersebut?
N : Ya semua ada dalam PKPB yang telah saya tunjukkan tadi. Semua kebijakan
dan prosesdur ada didalamnya. Bisa dilihat sendiri prosedur dan kebijakan
yang ada ya
P: Bagaimana BPR MSA memperoleh, menghasilkan dan menggunakan
informasi yang relevan dan berkualitas terkait dengan proses pemberian
kredit? Apakah bagian kredit melaporkan informasi secara akurat dan tepat
waktu?
N : Proses pemberian kredit pada akhirnya harus memutuskan apakah kredit
akan disetujui atau tidak. Untuk menghasilkan keputusan atau informasi
tersebut maka dilakukan survei dengan melakukan wawancara untuk analisa
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karakter serta mensurvei tempat tinggal, jaminan, dan usaha. Kemudian
perlu juga dilakukan penilaian jaminan yang akhirnya akan didiskusikan
dalam komite kredit.
P : Bagaimana BPR MSA mengkomunikasikan informasi secara internal?
N : Ada rapat rutin. Dilakukan oleh bagian kredit secara bersamaan maupun
masing – masing divisi.
P : Kapan rapat tersebut dilakukan? Apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut?
N : Untuk rapat bagian kredit dilakukan 2 – 3 kali seminggu. Sedangkan untuk
divisi sesuai dengan kesepakatan masing – masing. Rapat juga dilakukan
apabila terdapat informasi yang harus segera dikomunikasikan. Dalam rapat
biasanya membahas informasi terkait progress dari pengajuan nasabah,
posisi saat ini seperti apa dengan target yang akan dicapai, dan performa
masing – masing marketing.
P: Apakah setiap kepala bagian mengkomunikasikan kegiatan kepada
manajemen? Apakah ada media lain untuk menyampaikan informasi ke
karyawan?
N : Ya, setiap rapat ada notulennya sehingga apabila dewan direksi tidak hadir
hasil rapat akan disampaikan melalui hasil notulen tersebut. Media lain
biasanya menggunakan social media seperti whatsapp dan telegram apabila
informasi dapat dikomunikasikan tidak harus secara langsung misalnya
laporan harian. Karena kami ada grub – grub sehingga dapat lebih mudah
P : Apakah BPR MSA berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai
permasalahan yang ada?
N : Kalau komunikasi dengan pihak eksternal biasanya dilakukan oleh divisi
admin, karena berurusan dengan notaris. Kemudian bagian marketing juga
melakukan komunikasi dengan pihak eksternal ketika melakukan analisa
awal dan survei
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P : Apakah BPR MSA (khususnya bagian kredit) melakukan evaluasi secara
rutin dan berkelanjutan? Dilakukan oleh siapa dan bagaimana?
N : Ya, evaluasi dilakukan oleh masing – masing divisi dengan berdasarkan KPI
(key performance indicators) sehingga dapat dinilai apakah sesuai dengan
nilai standar atau tidak. Kemudian auditor internal juga melakukan evaluasi
dengan cara melihat sampel dokumen atau OTS, untuk meninjau apakah
SOP dan PKPB telah dilaksanakan atau tidak
P : Apakah hasil evaluasi tersebut diampaikan kepada manajemen? Bagaimana
manajemen menanggapi dan melakukan perbaikan hasil evaluasi yang telah
disampaikan tersebut?
N : Evaluasi setiap divisi disampaikan kepada bagian SDM dan bagian SDM
akan menyampaikan kepada direktur kepatuhan apabila diperlukan.
Kemudian apabila ada kesalahan, bagian SDM akan melihat apakah bisa
diperbaiki atau dibina tidak. Lalu akan diberikan tindakan perbaikan berupa
punishment seperti teguran, sp 1, 2,3, dan rotasi pekerjaan. Untuk evaluasi
yang dilakukan auditor internal akan disampaikan langsung kepada direktur
utama, dan direktur utama akan menindaklanjuti apabila diperlukan
tindakan perbaikan.
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Lampiran 2. Permohonan Kredit
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Lampiran 3. Laporan Penilaian dan Usaha
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Lampiran 4. Komite Kredit
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Lampiran 5. Surat Keputusan Kredit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
130

Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian

