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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan  

1. Sejarah Singkat PT Bank Mandiri  (Persero) Tbk. Unit Batu Malang 

Awal mula berdirinya Bank Mandiri di Indonesia adalah sebagai 

bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Indonesia, didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998. Restrukturisasi 

tersebut merupakan penggabungan dari empat bank milik pemerintah pada 

bulan juli 1999 yaitu, Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), 

Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan 

Indonesia (Bapindo), digabungkan ke dalam Bank Mandiri. 

Pada tahun tahun selanjutnya perkembangan ekonomi di Indonesia 

khususnya daerah-daerah kecil sudah sangat berkembang, oleh karena itu PT 

Mandiri mendirikan kantor kantor cabang yang tersebar diseluruh Indonesia,  

tepat pada tanggal 2 oktober 2007 PT Mandiri (Persero) Tbk membuka atau 

mendirikan  kantor Mikro Bussines Unit (MBU) yang bertampat di Jl.Dewi 

sartika 45 kota Batu, pendirian ini ditujukan untuk masyarakat yang 

membutuhkan dana usaha ataupun dana untuk keperluan konsumtif. 

Micro Bussines Unit (MBU) awalnya hanya ada 3 Mikro Kredit Sales 

(MKS), seiring dengan berkembangnya kota Batu yang menjadi sentra 

pariwisata dan sentra pertanian di jawa timur maka tingkat kebutuhan dana 

masyaratkatnya semakin meningkat tajam, oleh karena itu Micro Bussines 

Unit (MBU) hingga kini telah memiliki atau menambah karyawan yang 
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bertugas sebagai sales atau mempromosikan produk Mandiri tersebut kepada 

masyarakat di Kota Batu ini, hingga kini terdapat 7 orang Mikro Kredit Sales 

(MKS). 

2. Visi dan Misi Perusahaan 

a. Visi Bank Mandiri 

Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan 

selalu progresif. 

b. Misi Bank Mandiri 

1) Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar 

2) Mengembangkan sumber daya manusia professional 

3) Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder 

4) Melaksanakan manajemen terbuka 

5) Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan 

 

B. Data Penelitian 

1. Struktur Organisasi dan Job Description    

 Struktur organisasi dalam hal ini dibutuhkan sebagai kerangka 

yang menunjukkan hubungan anta pimpinan dengan bawahan dan juga 

antar fungsi atau elemen organisasi yang satu dengan lainnya. Dengan 

demikian, struktur organisasi mencerminkan pola kerjasama yang benar 

antar bidang kerja yang satu dengan yang lainnya. Tujuannya, agar 

terlihat jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi. Selain itu, 

juga bisa digunakan sebagai bentuk pengawasan yang baik utnuk 
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karyawan, agar para karyawan bekerja sesuai tugasnya masing-masing 

guna melancarkan kinerja dan organisasi tersebut. 

a. Stuktur Organisasi Bank Mandiri Unit Batu Malang bagian kredit 

mikro. 

Struktur organisasi Bank Mandiri Unit Batu Malang bagian 

kredit mikro berbentuk garis yang menunjukkan pembagian  

pelaksanaan tugas masing-masing bagian sesuai dengan keahliannya. 

Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi Bank Mandiri Mitra 

Usaha Unit Batu Malang dapat dilihat pada gambar 1, sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Sumber: Bank mandiri unit Batu Malang 

 

MKA  

(Mikro Kredit Analis) 

Teller KMM(Koordinator Mitra 

Mikro) 

MMC(Mikro 

Mandiri Collection) 

CM  

(Cluster Manager) 

MMC(Mikro 

Mandiri Collection) 

MKS(Mikro Kredit 

Sales) 

MKS(Mikro Kredit 

Sales) 

MMM (Mikro Mandiri 

Manager) 

Customer Service (CS) 
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b. Job Description Bank Mandiri (Persero) Tbk. Unit Batu Malang 

bagian kredit mikro.   

Dalam melaksanakan kegiatan operasional bank di wilayah 

kerjanya diperlukan adanya pemisahan jabatan dan tugas pada 

masing-masing bagian. Adapun pembagian tugas dari masing-

masing jabatan adalah sebagai berikut: 

1. CM (Cluster Manager)       

Cluster manager adalah kepala unit kerja Mikro Business Unit 

(MBU), adapun tugas dan tanggung jawab dan wewenang  dari 

Cluster Manager (CM) Bank Mandiri Mitra Usaha Unit Batu 

Malang adalah sebagai berikut : 

1.) Bertanggung jawab atas semua operasional di Micro 

Bussines Unit (MBU). 

2.) Sebagai pengawas penuh terhadap operasional Mikro 

Bussines Unit (MBU). 

3.) Memegang wewenang putusan Kredit Mikro diatas 

wewenang limit yang dimilikinya. 

4.) Bertanggung jawab atas pekerja dan karyawan di 

Mikro Bussines Unit (MBU). 

2. MMM (Micro Mandiri Manager) 

Merupakan pegawai bank yang diberi tanggung jawab dan 

wewenang untuk memutus kredit mikro sesuai dengan 

kewenangan limit yang dimilikinya, adapun tugas dan tanggung 
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jawab dari Mikro Mandiri Manager (MMM) adalah sebagai 

berikut : 

1.) Bertanggung jawab terhadap proses kredit mikro. 

2.) Bertanggung jawab atas pengambilan keputusan 

kredit. 

3.) Bertanggung jawab terhadap nasabah yang akan 

melakukan perjanjian kredit (PK). 

4.) Melakukan supervisi terhadap Mikro Kredit Sales 

(MKS) dan Mikro Mandiri Collection (MMC). 

5.) Dapat melakukan kunjungan ke tempat usaha (on site) 

atau survey untuk melakukan verifikasi lebih lanjut 

terhadap calon debitur. 

3. MKA (Mikro Kredit Analis) 

Merupakan pegawai bank yang diberi tanggung jawab dan 

wewenang utnuk melakukan analisa kredit, membuat nota analisa, 

melakukan compliance review sebelum aktivasi rekening 

pinjaman, serta melakukan verifikasi ulang bila diperlukan atas 

perintah Cluster Manager (CM). adapun tugas dan tanggung 

jawab dari Mikro Kredit Analis (MKA) adalah sebagai berikut: 

1.) Bertanggung jawab atas proses analisa kredit. 

2.) Membuat nota analisa yang diserahkan kepada Mikro 

Mandiri Manager (MMM). 

3.) Membuat Surat Penolakan Kredit (SPK) dan Surat 

Penawaran Pemberian Kredit (SPPK). 
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4.) Bertanggung jawab atas nota analisa kredit. 

5.) Melakukan monitoring pembayaran angsuran kredit 

dengan mencetak daftar nasabah yang jatuh tempo. 

6.) Melaksanakan Compliance Review dan verifikasi data 

ulang nasabah. 

7.) Menyimpan dokumen-dokumen penting yang terkait 

dengan kegiatan Mikro Bussines Unit (MBU). 

4. Teller 

Merupakan pegawai Bank Mandiri yang berwenang mengelola 

kas dan berfungsi sebagai Deskman, dan juga sebagai kasir. 

Adapun tugas dan tanggung jawab dari teller Bank Mandiri unit 

Batu Malang adalah sebagai berikut: 

1.) Memastikan membayar uang kepada nasabah 

yang berhak untuk menghindari kesalahan yang 

dapat merugikan. 

2.) Meniliti kesalahan bukti kas yang diterima guna 

memastikan keamanan transaksi. 

5. Customer Service (CS) 

Merupakan pegawai yang professional dibidang pelayanan dan 

ditujukan untuk meningkatkan kepuasan nasabah, dengan cara 

memenuhi harapan dan kebutuhannya. Adapun tugas dan 

tanggung jawab dari Customer Service (CS) adalah sebagai 

berikut: 
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1.) Memberikan informasi kepada nasabah atau calon nasabah 

mengenai produk Bank Mandiri guna menunjang pemasaran 

produk Bank Mandiri. 

2.) Memberikan informasi saldo pinjaman maupun pinjaman bagi 

nasabah yang memerlukan guna memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada nasabah. 

3.) Melayani permintaan salinan rekening Koran bagian nasabah 

yang memerlukan (diluar pengiriman secara rutin setiap awal 

bulan) guna memberikan pelayanan yang memuaskan. 

4.) Membantu nasabah yang memerlukan pengisian aplikasi dana 

maupun jasa guna memberikan pelayanan yang memuaskan 

kepada nasabah. 

5.) Menerima dan mencatat keluhan-keluhan nasabah untuk 

diteruskan kepada pejabat yang berwenang guna memberikan 

pelayanan yang memuaskan. 

6. MKS (Mikro Kredit Sales) 

Merupakan pegawai bank yang diberi tanggung jawab dan 

wewenang dalam melakukan pemasaran kredit mikro, investigasi 

dan verifikasi awal calon debitur. Adapun tugas dan tanggung 

jawab dari Mikro Kredit Sales (MKS) adalah sebagai berikut: 

1.) Mencari nasabah yang kompeten dan layak untuk 

dibiayai. 

2.) Melakukan verifikasi awal kepada calon debitur. 

3.) Mengumpulkan dokumen yang dipersyaratkan. 
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4.) Melaksanakan kunjungan usaha atau survey ke tempat 

usaha calon debitur. 

5.) Membuat laporan hasil kunjungan debitur. 

6.) Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen-

dokumen yang diperlukan. 

7.) Melayani dan mengarahkan calon debitur yang akan 

melakukan kredit. 

8.) Membina hubungan dan kerja sama yang baik dengan 

debitur. 

9.) Melaksanakan monitoring atas kredit kelolaannya 

setiap bulan. 

7. KMM (Koordinator Mitra Mikro) 

Merupakan pegawai bank yang diberi tanggung jawab 

memonitoring debitur dan penagihan, adapun tugas dan tanggung 

jawab dari Koordinator Mitra Mikro (KMM) adalah sebagai 

berikut: 

1.) Mengkordinasi Mikro Mandiri Collection (MMC) 

dalam monitoring kredit dalam menjaga patofolio. 

2.) Menjaga dan mengkordinasi Mikro Mandiri 

Collection (MMC) dalam memantau partofolio 

kredit kolektibilitas lancar.  

3.) MMC (Mikro Mandiri Colecction) 

Merupakan pegawai bank yang diberi tanggung jawab dan 

wewenang untuk menagih pembayaran yang telah lewat jatuh 
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tempo, membidik debitur untuk membayar tepat waktu, 

menjelaskan resiko keterlambatan pembayaran, bernegosiasi dan 

berusaha memberi solusi terbaik kepada debitur, adapun tugas dan 

tanggung jawab dari Mikro Mandiri Collection (MMC) adalah 

sebagai berikut: 

1) Menjaga/mengelola agar debitur lancar dalam 

pembayarannya. 

2) Mengembalikan debitur yang kurang lancar dalam 

pembayaran agar menjadi lancar. 

3) Melakukan penagihan dengan mendatangi debitur 

yang telah telat bayar selama lebih dari 4bulan. 

4) Menjaga kualitas kredit. 

5) Menekan potensi terjadinya kredit bermasalah. 

6) Menjelaskan resiko keterlambatan pembayaran 

 

2. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan Kredit 

a. Sistem Wewenang Bank Mandiri Unit Batu Malang 

Bank Mandiri unit batu malang pada bagian Kredit mikro memiliki 2 

produk, yaitu Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit Serbaguna Mikro 

(KSM). Produk tersebut merupakan branding produk kredit mikro dimana 

mandiri Kredit Usaha Mikro (KUM) ditujukan bagi pengusaha mikro 

untuk tujuan produktif, sedangkan mandiri Kredit Serbaguna Mikro 

(KSM) ditujukan bagi pegawai atau karyawan berpenghasilan tetap untuk 

tujuan konsumtif. System wewenang antara kedua produk tersebut 
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dibawah wewenang yang sama dan dalam 1 system analis yang sama 

dengan dikerjakan oleh 1 Mikro Kredit Analis (MKA). 

Sistem wewenang pemberian kredit mikro Kredit Usaha Mikro 

(KUM) dan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) dapat dilihat dalam proses 

putusan limit pemberian kredit mikro yang dilakukan oleh Bank 

Mandiri Mitra Usaha Unit Batu Malang. Kewenangan limit kredit di 

unit mikro ini hanya sampai Rp.100.000.000. Memberikan keputusan 

kredit berdasarkan hasil analisis serta limit kewenangan memutus yang 

dimiliki oleh MMM (Mikro Mandiri Manager), batas limit Rp 1 - 

50.000.000 dibawah wewenang MMM (Micro Mandiri Manager), 

kredit Rp 50.000.000 - 100.000.000 dibawah wewenang CM (Cluster 

Manager). Pemutusan kredit segmen mikro oleh Cluster Manager (CM) 

hanya dilakukan apabila limit yang diusulkan oleh Mikro Mandiri 

Manager (MMM) melampaui kewenangan MMM yang bersangkutan 

atau limit yang diusulkan oleh Mikro Kredit Sales (MKS) . 

b. Prosedur pencatatan Bank Mandiri Unit Batu Malang 

Mengingat begitu dominasi peranan bidang usaha perkreditan 

sebagai sunber pendapatan Bank Mandiri Unit Batu Malang, tidak dapat 

disangkal bahwa keamanan dan kelancaran operasionalnya perlu ada 

prosedur yang jelas dalam penggajuan permohonan kredit usaha mikro 

(KUM) dan kredit serbaguna mikro (KSM) yang diberikan kepada 

nasabah sesuai dengan tujuannya, sehingga pengembalian kewajibannya 

benar-benar dilakukan. Adapun alur dari prosedur pemberian kredit usaha 

mikro (KUM) dan kredit serbaguna mikro (KSM) pada Bank Mandiri 
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Mitra Usaha Unit Batu Malang kepada calon nasabah atau debitur dapat 

dilihat pada gambar 2 adalah sebagai berikut: 
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Sumber:Bank mandiri unit Batu Malang 47 
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Sumber:Bank mandiri unit Batu Malang 
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Gambar 2 diatas merupakan alur dari prosedur pemberian kredit usaha mikro 

(KUM) dan kredit serbaguna mikro (KSM), adapun langkah-langkah adalah 

sebagai berikut:  

1) Proses awal pemberian Kredit Mikro segmen Kredit Usaha 

Mikro (KUM) dan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) 

Pada tahap awal MKS (Mikro Kredit Sales) akan mencari 

nasabah atau calon debitur yang layak untuk dibiayai kredit 

mikro dan melakukan pemasaran kredit secara proaktif, baik 

melalui kunjungan langsung kepada calon debitur maupun 

melalui sarana pemasaran lainnya termasuk melakukan retaining 

nasabah yang akan menyelesaikan kreditnya. Dana untuk tujuan 

konsumtif atau Kredit Serbaguna Mikro (KSM) dan untuk 

tujuan produktif atau Kredit Usaha Mikro (KUM), MKS (Mikro 

Kredit Sales) akan melakukan prakualifikasi terhadaap calon 

debitur dan usahanya berdasarkan persyaratan kredit segmen 

mikro, apabila calon debitur tidak memenuhi kualifikasi maka 

permohonan dapat langsung ditolak. Apabila calon debitur telah 

memenuhi kualifikasi maka MKS (Mikro Kredit Sales) meminta 

calon debitur untuk melengkapi persyaratan yang telah 

ditentukan. Untuk kredit Usaha Mikro (KUM) persyaratan yang 

harus dipenuhi adalah sebagai berikut : 

a) Fotocopy KTP 

b) Fotocopy KK serta Surat Nikah (Bagi yang menikah) atau 

surat cerai (Bagi yang berstatus cerai). 

49 
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c) Khusus kredit diatas Rp 50.000.000,00 dipersyaratkan 

menyertakan NPWP. 

d) Surat keterangan dari desa/kelurahan, dinas pasar, atau 

otoritasi setempat. 

e) Usaha yang telah berjalan minimal 2 tahun. 

f) Telah lolos IDI-Bank Indonesia. 

g) Jaminan asli :   -Kendaraan bermotor berupa BPKB 

 - Tanah/bangunan yaitu berupa SHGB,  

SHM, SHGU. 

Untuk Kredit Serbaguna Mikro (KSM) persyaratan yang 

harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 

a) Fotocopy KTP suami/istri. 

b) Fotocopy KK (Kartu Keluarga) serta surat nikah/cerai (bagi 

yang sudah menikah/cerai) 

c) WNI (Warga Negara Indonesia). 

d) Berpenghasilan tetap atau memiliki profesi tetap. 

e) Usia minimal 21 tahun. 

f) Telah diangkat menjadi pegawai tetap minimal 1tahun. 

g) Telah lolos IDI-Bank Indonesia. 

h) Penghasilan per bulan diatas UMR. 

i) Fotocopy kartu JAMSOSTEk atau kartu asuransi yang 

dipersamakan dengannya. 

j) Fotocopy Surat Keterangan Bekerja/ Surat Keputusan 

Pengangkatan Pegawai dari perusahaan/instansi. 

k) Fotocopy slip gaji terakhir.  
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2) Investigasi dan verifikasi 

Setelah Mikro Kredit Sales (MKS) melakukan verifikasi 

awal untuk meyakini akurasi dan kebenaran data serta dokomen 

yang disampaikan oleh calon debitur, MKS akan melakukan 

kunjungan ketempat Usaha, tempat tinggal dan tempat agunan 

yang telah ditetapkan dalam persyaratan diatas. Apabila Mikro 

Kredit Sales (MKS) telah memeriksa dan meyakini bahwa calon 

debitur layak untuk dibiayai maka Mikro Kredit Sales (MKS) 

akan memberikan /melaporkan pada Mikro Kredit Analis 

(MKA), dan jika calon debitur tidak memenuhi syarat yang telah 

dipersyaratkan maka pengajuan akan ditolak dan MKS akan 

membuat Surat Penolakan Kredit (SPK) diberikan kepada calon 

debitur tersebut. 

3) Analysis/scoring  

Mikro Kredit Analis (MKA) akan melakukan analisa 

kredit jika pemenuhan dokumen yang telah dipersyaratkan telah 

lengkap yang diberikan oleh Mikro Kredit Sales (MKS), proses 

analisa kredit menggunakan LOS (Loan Origination System), 

setelah melakukan analisa kredit MKA membuat usulan nota 

analisa berdasarkan hasil analisa kredit yang telah dijalankan 

untuk di ajukan kepada Mikro Mandiri Manager (MMM) 

meliputi antara lain : persetujuan/penolakan, jenis kredit, limit 

yang diberikan, jangka waktu, dan bunga.  
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4) Credit Approval 

Berdasarakan  nota analisa dan hasil skoring yang 

diajukan oleh Mikro Kredit Analis (MKA) maka Mikro Mandiri 

Manager (MMM) akan mengambil keputusan kredit setelah 

meyakini dan melakukan verifikasi data serta kelayakan usaha 

debitur dan kebenaran data tentang kepegawaiannya. Jika 

permohonan kredit ditolak maka Mikro Mandir Manager 

(MMM) menugaskan Mikro Kredit Analis (MKA) untuk 

membuat Surat Penolakan Kredit (SPK) yang telah 

ditandatangani oleh MMM dan diserahkan kepada calon debitur 

tersebut, dan jika permohonan/pengajuan kredit disetujui maka 

Mikro Mandiri Manager (MMM) menugaskan Mikro Kredit 

Analis (MKA) untuk membuat Surat Penawaran Pemberian 

Kredit (SPPK) dan disampaikan kepada calon debitur. 

5) Legal document 

Setelah calon debitur menyetujui dan menandatangani 

Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) maka Mikro Kredit 

Analis (MKA) akan membuat perjanjian kredit dan pengikatan 

agunan. Mikro Mandiri Manager (MMM) melakukan 

compliance review terhadap pemenuhan dokumen yang 

dipersyaratkan, sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit 

(PK) calon debitur diminta untuk melengkapi persyaratan lain, 

antara lain : 
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a) Menunjukan dan/atau menyerahkan dokumen asli sesuai 

persyaratan yang diminta. 

b) Membayar biaya-biaya yang dipersyaratkan, misalnya: 

provisi, biaya adminitrasi, premi asuransi. 

6) Disbursement/Pencairan 

Setelah Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh 

Mikro Mandiri Manager (MMM) dan calon debitur, maka Mikro 

Mandiri Manager (MMM) mengirimkan Form Pemenuhan 

Persyaratan Dokumen Kredit kepada Cluster Manager untuk 

dimintakan Compliance Review. Cluster Manager akan 

melakukan aktivasi rekening pinjaman berdasarkan Compliance 

Review yang telah ditandatangani oleh Mikro Mandiri Manager 

(MMM) dan Mikro Kredit Analis (MKA), setelah proses 

tersebut Mikro Mandiri Manager (MMM) membuat nota posting 

pemindah bukuan ke rekening tabungan debitur dengan terlebih 

dulu memastikan bahwa rekening pinjaman telah diaktivasi oleh 

Cluster Manager dan proses posting dilakukan oleh cabang. 

 

3. Cuti karyawan, perputaran jabatan 

a.) Cuti karyawan 

Pada Bank Mandiri Unit Batu Malang pemberian cuti kepada 

karyawan yaitu 12 hari kerja dalam satu tahun. Pengambilan cuti 

diluar hari libur nasional, pengambilan cuti oleh karyawan dapat 

dilakukan dengan cara menghubungi pimpinan Micro Bussines Unit 
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(MBU) tersebut, pengambilan cuti bisa dilakukan atas keperluan 

pribadi. 

b.) Perputaran jabatan 

Perputaran jabatan pada Bank Mandiri mitra usaha unit batu malang 

dilaksanakan pada kisaran 6 bulan – 1 tahun sekali, rotasi ini 

dilakukan pada semua unit mandiri di seluruh Indonesia, tetapi untuk 

tiap jabatan berbeda-beda, misalnya untuk Mikro Mandiri Manager 

(MMM), Cluster Manager (CM) dan Mikro Kredit Analis (MKA) 

minimal rotasi dilakukan pada 1 tahun sekali dan maksimal 3 tahun 

pasti akan ada rotasi, untuk Mikro Kredit Sales (MKS) perputaran 

jabatan atau rotasi jarang dilakukan kecuali Mikro Kredit Sales 

(MKS) itu sendiri yang meminta.   

 

4. Data Karyawan berdasarkan tingkat jabatan, tingkat pendidikan 

dan masa kerja. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Mandiri Unit Batu Malang 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

Tabel 1 

Data Karyawan 

Bank Mandiri Mitra Usaha Unit Batu Malang 

Sumber: Bank Mandiri Unit Batu Malang 

 

 

 

 

No Jabatan Jumlah Masa Kerja Tingkat Pendidikan 

1 CM (Cluster Manager) 1 orang 2 tahun S1 

2 MMM(Mikro Mandiri 

Manager) 

1 orang 1 - 2 tahun S1 

3 MKA(Mikro Kredit 

Analis) 

1 orang 2 tahun S1 

4 KMM (Koordinator 

Mitra Mikro) 

1 orang 1-2tahun S1 

5 Teller 3 orang  1-2 tahun S1 

6 Customer Service (CS) 1 orang 1-2 tahun S1 

7 MKS(Mikro Kredit 

Sales) 

7 orang 1-6 tahun S1 

8 MMC (Mikro Mandiri 

Collection) 

1 orang 1 tahun S1 
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5. Monitoring terhadap proses pemberian kredit usaha mikro 

Proses pemantauan (monitoring) pada Bank mandiri unit batu malang 

dilakukan secara rutin setiap harinya oleh Mikro Mandiri Manager 

(MMM), Mikro Kredit Analis (MKA), Mikro Kredit Sales (MKS).   

 

6. Data Pelatihan Pegawai 

Bank Mandiri Unit Batu Malang dapat memberikan pelatihan bagi 

karyawan untuk meningkatkan skill para pegawai demi kesejahteraan dan 

kesuksesan perusahaan. Adapun pelatihan pegawai yang dilaksanakan di 

Mandiri University. 

 

7. Pengelolahan Resiko 

Resiko yang dihadapi Bank Mandiri Unit Batu Malang yang 

berhubungan dengan kredit mikro adalah adanya kredit bermasalah atau 

kredit macet dimana kemungkinan sebagian nasabah yang tidak dapat 

melunasi kreditnya. 

Untuk mengantisipasi adanya kredit bermasalah dimasa mendatang, 

maka Bank Mandiri Unit Batu Malang mengambil langkah-langkah yang 

ditujukan kepada debitur, sebagai berikut: 

a. Menilai dan menyeleksi calon debitur dengan menggunakan 6C 

b. Perhitungan DSR dalam nota analisa 

c. Dipersyaratkan adanya agunan kebendaan untuk limit tertentu 

d. Payroll 

e. Ada payung kerjasama (MOU) 
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f. Adanya Early Warning Sistem 

g. Monitoring kredit 

 

C. Analisis Data 

1. Analisis terhadap Lingkungan Pengendalian 

a. Struktur Organisasi 

Analisis terhadap struktur pada Bank Mandiri unit Batu Malang 

melalui gambar struktur organisasi dan uraian dari masing-masing 

tugas dan tanggung jawab, adapun hasil analisis dari struktur 

organisasi adalah Bank Mandiri Unit Batu Malang adalah tidak adanya 

perangkapan jabatan atau tugas yang dilakukan oleh pegawai dan 

karyawan tersebut, tugas dan tanggung jawab telah sesuai dengan 

masing-masing apa yang harus dilakukan dan telah sesuai dengan job 

disk dari Bank Mandiri Unit Batu Malang. 

Dalam struktur organisasi pada Bank Mandiri Unit Batu Malang 

telah memenuhi system pengendalian intern, dengan adanya job disk 

dan tugas masing-masing karyawan serta tanggung jawab yang 

dimilikinya dapat meningkatkan kualitas dari proses kredit mikro dari 

Bank Mandiri Unit Batu Malang.  

b. Pengambilan Cuti 

Pemberian hak cuti kepada karyawan merupakan wujud 

kepedulian bank untuk memberikan suatu semangat agar kejenuhan 

yang dialami karyawan tidak mengganggu kinerja dan aktivitas 

bank.Cuti merupakan hak karyawan yang dapat diambil sewaktu-
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waktu sesuai kepentingan karyawan yang bersangkutan.Pemberian 

jatah cuti karyawan yang diberikan oleh pihak bank sebanyak 12 hari 

dalam setahun untuk setiap karyawan.Tujuan adanya sistem yang 

memberikan cuti kepada pegawai khususnya bagian pemberian kredit 

usaha mikro ini untuk mengawasi dan mengontrol secara tidak 

langsung adanya kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Dengan 

adanya cuti, apabila salah satu karyawan pada bagian kredit mikro 

usaha mengambil cuti, maka tugasnya akan dgantikan oleh karyawan 

yang lain selama pengambilan cuti dilakukan. Sehingga dengan adanya 

pergantian tugas yang dilakukan oleh pegawai lain, maka dapat 

diketahui apabila terjadi sebuah kecurangan maupun penyelewengan. 

c. Perputaran jabatan 

Pada Bank Mandiri unit Batu Malang terdapat rotasi jabatan 

dengan tujuanuntuk menjaga kualitas kinerja petugas dalam mealkukan 

tugasnya sehingga kecurangan pada masing-masing pegawai dapat 

diminimalisir. Rotasi jabatan ini dilakukan secara rutin dan sesuai 

jadwal yang ditentukan, dilakukannya antara 1 tahun sampai 3 tahun 

sekali, kecuali Mikro Kredit Sales (MKS) atas permintaan sendiri. 

Dapat diketahui bahwa Bank Mandiri unit Batu Malang telah 

melakukan rotasi jabatan secara rutin dan terjadwal yang berkaitan 

dalam melakukan pengawasan.Tujuan adanya rotasi jabatan untuk 

mengurangi adanya kerjasama untuk melakukan kecurangan. 

d. Analisis Kualitas Karyawan 
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Setiap organisasi ataupun perusahaan sangat dipengaruhi oleh 

perilaku dan Sumber Daya Manusia, begitu pula pada Bank Mandiri 

Usaha Unit Batu Malang, juga sangat dipengaruhi oleh perilaku dan 

kemampuan karyawannya. Pada Bank Mandiri Unit Batu Malang 

terdapat pelatihan intern pegawai Mandiri  yang dilaksanakan di 

Mandiri University.  

Kualitas karyawan dapat dilihat dari kinerja perusahaan di tiap 

periodenya, tiap periode ada target yang harus dicapai oleh Mikro 

Bussines Unit (MBU), dari target yang telah dicapai dan juga dilihat 

dari target kelancaran pembayaran angsuran kredit nasabah sesuai 

dengan tanggal yang telah ditentukan atau tidak melewati batas 

tenggat/telat bayar itu dapat dilihat bahwa kualitas karyawan tersebut 

berjalan dengan baik, berikut peneliti membandingkan target realisasi 

kredit, realisasi kredit mikro dan target pembayaran yang harus dicapai 

untuk mengetahui kualitas karyawan tersebut, dapat dilihat pada tabel 

2 berikut ini : 
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Tabel 2 

Perbandingan realisasi target dari tahun 2012 dan 2013 

Bank Mandiri Unit Batu Malang 

 Tahun 

2012 2013 

Target Rp 25.000.000.000,00 Rp 28.000.000.000,00 

Realisasi Rp 27.550.000.000,00 Rp 33.256.000,000,00 

Target angsuran 

lancar 

90% 90% 

Angsuran kredit 92,5% 93,45% 

Sumber:Bank Mandiri Unit Batu Malang 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa target dan realisasi dari 

kredit mikro telah tercapai, sehingga apa yang menjadi target dari 

perusahaan itu dapat terealisasikan dengan baik dan benar dengan 

kualitas karyawan yang kompeten dan professional akan dapat 

melaksanakan pekerjaanya secara efektif dan efisien. 

 

2. Analisis Terhadap Penilaian Resiko 

Penilaian resiko mencakup pertimbangan khusus terhadap resiko 

yang timbul dari perubahan keadaan dalam hal ini khususnya yang 

berkaitan dengan Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit Serbaguna 

Mikro (KSM) yang diberikan pada nasabah serta pengaruh terhadap bank 

yang bersangkutan. Penaksiran resiko pada Bank Mandiri Mitra Usaha 

Usaha Unit Batu Malang yang berhubungan dengan Kredit Usaha Mikro 
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(KUM) dan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) adalah adanya kredit 

bermasalah atau kredit macet dimana kemungkinan sebagian nasabah 

yang tidak dapat melunasi kreditnya yang disebabkan oleh berbagai hal 

seperti nasabah yang meninggal dunia, nasabah yang pindah alamat tanpa 

adanya pemberitahuan, bangkrutnya usahanya debitur. Selain itu adanya 

resiko dimana terjadinya perubahan keadaan ekonomi yang bisa 

mempengaruhi kelancaran kredit yang diberikan oleh bank. Untuk 

mengetahui perbandingan antara realisasi Kredit mikro dengan jumlah 

kredit bermasalah pada Bank Mandiri Unit Batu Malang dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3 

Realisasi dan Kredit Bermasalah Kredit Mikro 

Bank Mandiri Unit Batu Malang 

No Jenis Data Tahun 2013 

1 Realisasi kredit mikro segmen Kredit Usaha 

MIkro (KUM) dan Kredit Serbaguna Mikro 

(KSM) 

 KUM 

 KSM 

Rp.33.256.000.000,00 

 

 

Rp.15.748.000.000 

Rp.17.508.000.000 

2 KOL 01 (Pembayaran Lancar KUM dan KSM) 

 Rp 

 % 

 KUM 

 KSM 

 

Rp.31.077.732.000,00 

93,45% 

44.35% 

49.10% 

3 NPL (Telat bayar lebih dari 4 bulan) Kredit Usaha 

Mikro (KUM) dan Kredit Serbaguna Mikro 

(KSM) 

 Rp 

 % 

 KUM 

 KSM 

 

 

 

Rp.236.117.000,00 

0,71% 

0.425% 

0.285% 

Sumber : Bank Mandiri Unit Batu Malang 
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Untuk mengantisipasi adanya kredit macet atau kredit bermasalah 

maka Bank Mandiri Unit Batu Malang mengambil langkah-langkah yang 

ditujukan kepada debitur, sebagai berikut: 

a) Menilai dan menyeleksi calon debitur dengan menggunakan 6C 

b) Perhitungan DSR dalam nota analisa 

c) Dipersyaratkan adanya agunan kebendaan untuk limit tertentu 

d) Payroll 

e) Ada payung kerjasama (MOU) 

f) Adanya Early Warning Sistem 

g) Monitoring kredit 

Langkah-langkah yang dilakukan Bank Mandiri Unit Batu 

Malang dimulai dengan menggunakan pendekatan 6c, apakah layak atau 

tidaknya nasabah/calon debitur yang akan mendapatkan kredit mikro. 

Setelah melakukan pendekatan 6c, apakah layak atau tidaknya nasabah 

yang akan melakukan kredit. 

Perhitungan Debt to Service Ratio (DSR) dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan membayar debitur dalam pengangsuran 

perbulan yang dihitung berdasarkan laba (untuk usaha) dan penghasilan 

tetap (untuk pegawai) rata-rata perbulan dikalikan angka ratio, angka 

rasio angsuran ditetapkan maksimal 35% dari laba atau penghasilan tetap 

calon debitur tersebut. 

Berdasarkan pengendalian perusahaan terhadap penilaian resiko 

yang diterapkan sudah dikatan baik, karena sebelum proses pencairan 

kepada debitur/nasabah pihak Bank akan melakukan semua analisis 
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untuk menilai calon debitur atau nasabah tersebut dapat dikatan layak 

untuk dibiayai, mulai dari verifikasi data dengan mendatangi langsung 

tempat usaha untu kredit segmen Kredit Usaha Mikro (KUM) dan 

melakukan verifikasi secarai mendetail untuk kebenaran data pegawai 

tetap untuk Kredit Serbaguna Mikro (KSM), namun peneliti 

menambahkan beberapa usulan dan tambahan untuk meminimalisir 

terjadiya kredit macet, untuk perealisasian dana kepada calon debitur 

pihak Bank sebaiknya tidak memberikan 100% dari dana yang diajukan 

oleh pemohon dengan tujuan agar tidak terjadinya Kredit bermasalah 

atau debitur tidak dapat melunasi dana kredit tersebut.  

3. Analisis terhadap Aktivitas Pengendalian 

Analisis aktivitas pengendalian merupakan sebuah bentuk 

kebijakan dan prosedur yang memberikan keyakinan bahwa tindakan 

yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh  

Bank Mandiri Unit Batu Malang adalah hal-hal mengenai system analis 

pemberian kredit mikro yang dikerjakan oleh Mikro Kredit Analis 

(MKA), yaitu 2 produk mikro antara Kredit Usaha Mikro (KUM) dan 

Kredit Serbaguna Mikro( KSM) yang dilakukan dalam 1 sistem analis 

yang sama dengan 1 Mikro Kredit Analis (MKA) tanpa ada pemisahan 

system analis pemberian Kredit Usaha Mikro (KUM) dan system 

pemberian Kredit Serbaguna Mikro( KSM), dan kegiatan yang memadai, 

pemisahan tugas, penggunaan dokumen serta catatan yang memadai.  
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Analisis terhadap sistem wewenang dan prosedur pencatatan 

pemberian kredit pada Bank Mandiri Unit Batu Malang melalui prosedur 

dan flowchart pemberian kredit mikro, serta uraian tugas dan tanggung 

jawab masing-masing bagian. Adapun hasil analisis dari sistem 

wewenang dan prosedur pencatatan pemberian kredit adalah sebagai 

berikut:  

a) Sistem wewenang yang diterapkan oleh  Bank Mandiri Unit Batu 

Malang adanya pembagian wewenang dalam putusan pemberian 

kredit, bahwa CM (Cluster Manager) memiliki jabatan tertinggi dan 

sebagai pihak yang berwenang untuk mengotorisasi setiap transaksi 

yang dilakukan, namun Cluster Manager (CM) juga membutuhkan 

pengotrisasian dari bagian Mikro Kredit Analis (MKA) yang 

berwenang untuk menilai kelayakan dari hasil survey. Hasil survey 

tidak bisa diotorisasi oleh Cluster Manager (CM), karena merupakan 

wewenang dari tugas Mikro Kredit Analis (MKA), maka secara 

tidak langsung terdapat sistem pengotrisasian dalam transaksi 

pemberian kredit mikro kepada nasabah atau calon debitur sehingga 

tidak ada penyalahgunaan wewenang dan akan menjamin 

dihasilkannya dokumen pencatatan yang dapat dipercaya. 

b) Pada tahap awal dalam proses pemberian kredit mikro, Mikro Kredit 

Sales (MKS) akan mencari calon debitur yang layak untuk dibiayai, 

Mikro Kredit Sales (MKS) akan melakukan prakualifikasi kepada 

calon debitur, apabila calon debitur tidak memenuhi kualifikasi maka 

Mikro Kredit Sales (MKS) membuat Surat Penolakan Kredit (SPK) 
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yang dilaporkan kepada calon debitur yang bersangkutan. Setelah 

calon debitur dikatan lolos untuk verifikasi awal Mikro Kredit Sales 

(MKS) akan melaporkan kepada Mikro Kredit Analis (MKA) untuk 

ditindak lanjuti lebih lanjut, setelah Mikro Kredit Analis (MKA) 

melihat dan mengecek kelengkapan dokumen-dokumen yang 

dipersyaratkan maka Mikro Kredit Analis (MKA) akan melakukan 

analisa kredit dengan menggunakan system Loan Originiation 

Sistem (LOS), apabila hasil dari Loan Originiation Sistem (LOS) 

tidak memnuhi syarat maka Mikro Kredit Analis (MKA) dapat 

mengeluarkan Surat Penolakan Kredit (SPK) yang ditujukan untuk 

calon debitur tersebut, dan apabila dari analisa kredit tersebut 

dinyatakan lolos maka Mikro Kredit Analis (MKA) membuat usulan 

Nota Analisa yang ditujukan kepada Mikro Kredit Manager (MMM) 

yang meliputi antara lain: persetujuan/penolakan, jenis kredit, limit 

yang diberikan, jangka waktu, dan bunga. 

c)  Prosedur dari pemberian kredit masih belum dikatakan efektif dan 

efisien, dikarenakan dalam system analis yang digunakan oleh Bank 

Mandiri Mitra Usaha unit Batu Malang terdapat adanya 

penggabungan system analis antara Kredit Usaha Mikro (KUM) dan 

system pemberian Kredit Serbaguna Mikro( KSM) dalam 1 system 

analis dan dikerjakan hanya oleh 1 Mikro Kredit Analis (MKA), 

sehingga kecepatan dalam proses analis menjadi berkurang karena 

system analis dan karyawan Mikro Mandiri Manager (MKA) itu 

tidak memisahkan antara produk Kredit Usaha Mikro (KUM) dan 



54 

 

 

produk Kredit Sebaguna Mikro (KSM) yang dikerjakan di dalam 1 

sytem analis dan dikerjakan oleh 1 Mikro Mandiri Manager (MKA) 

dengan 2 produk yang berbeda. 

Berdasarkan permasalahan diatas solusi yang dapat diberikan untuk 

Bank Mandiri unit Batu Malang adalah seharusnya terdapat 

pemisahan system analis prosedur pemberian kredit KUM dan KSM. 

Kelebihan atau manfaat dari solusi diatas adalah sebagai berikut : 

a.) System analis dapat lebih focus antara produk Kredit Usaha 

Mikro (KUM) dan system pemberian Kredit Serbaguna Mikro( 

KSM). 

b.) Mikro Kredit Sales (MKS) dan Mikro Kredit Analis (MKA) 

bisa lebih focus mengerjakan tugasnya antara Kredit Usaha 

Mikro (KUM) dan system pemberian Kredit Serbaguna 

Mikro(KSM). 

c.) Bentuk pengarsipan data nasabah antara Kredit Usaha Mikro 

(KUM) dan system pemberian Kredit Serbaguna Mikro(KSM) 

dapat dipisahkan menjadi 2 system analis tidak dalam 1 system 

yang sama. 

d.) Memisahkan tugas Mikro Kredit Analis (MKA) untuk produk 

mikro Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit Serbaguna 

Mikro (KSM). 

e.) Kinerja dari Mikro Kredit Analis dapat lebih efisien dan 

efektif. 

f.) Memiliki data mengenai calon debitur dengan akurat. 
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g.) Dalam mengerjakan system analisa dapat lebih cepat dan tepat. 

d) Penggunaan dokumen-dokumen terkait dengan prosedur pemberian 

kredit telah ada dan telah dijalankan dengan baik dan benar, seperti 

Surat Penolakan Kredit (SPK) untuk calon debitur yang gagal 

memenuhi syarat-syarat pengajuan kredit dan Surat Penawaran 

Pemberian Kredit (SPPK) yang ditujukan kepada calon debitur yang 

telah lolos verifikasi untuk selanjutnya menandatangani form Perjanjian 

Kredit (PK) untuk debitur yang akan mendapatkan dana kredit mikro 

tersebut. 

4. Analisis terhadap informasi dan komunikasi 

Berdasarkan teknologi informasi yang dipakai dalam kegiatan 

operasional pada Bank Mandiri Mitra Usaha unit Batu Malang pada 

bagian Kredit Mikro telah memiliki sistem yang sudah terkomputerisasi 

sehingga kecurangan yang timbul dapat diminimalisir, dan prosedur 

pemberian kredit mikro Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit 

Serbaguna Mikro (KSM) ini menjadi lebih efisien dan efektif sehingga 

dinilai dapat menciptakan praktif yang sehat. System yang terdapat pada 

bagian kredit khususnya Mikro adalah Loan Origination System (LOS). 

Sistem ini dapat mempermudah MKA sebagai scoring tools dalam proses 

analisa pemberian kredit mikro, jika hasil scoring tidak 

direkomendasikan, maka Mikro Kredit Analis (MKA) mencetak surat 

penolakan kredit, jika hasil scoring direkomendasikan, maka Mikro 

Kredit Analis (MKA) melanjutkan proses analisa kredit, setiap hasil 

scoring wajib dicetak sebagai lampiran Nota Analisa Kredit. Dengan 
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lampiran nota analisa kredit tersebut, Mikro Mandiri Manager (MMM) 

dapat memberikan keputusan kredit serta limit kewenangan yang 

dimilikinya  yang diberikan oleh Cluster Manager (CM) akan lebih cepat 

diterima oleh Cluster Manager (CM) untuk mendapatkan persetujuan. 

Informasi kredit pada Bank Mandiri Mitra Usaha unit Batu Malang 

ini juga didapatkan formulir pengawasan kredit yang dapat dilihat setiap 

saat dalam software atau sistem terkomputerisasi yang terdapat pada 

masing-masing komputer bagian kredit.Formulir ini dimaksudkan untuk 

mengetahui secara cepat tentang debitur yang melakukan pinjaman baik 

kredit mikro Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit Serbaguna Mikro 

(KSM). 

Berdasarkan analisis informasi dan komunikasi diterapkan Bank 

Mandiri Mitra Usaha unit Batu Malang sudah memenuhi sistem 

pengendalian intern yang baik.Karena dengan penggunaan sitem 

terkomputerisasi dapat mengurangi terjadinya kecurangan yang 

dilakukan oleh karyawan. Serta penggunaan teknologi yang 

terkomputerisasi akan mempermudah pihak bank untuk melaksanakan 

proses pemberian kredit mikro, sehingga lebih efektif dan efisien. 

5. Analisis Pemantauan (Monitoring)  

Pemantauan atau Monitoring yang dilakukan Bank Mandiri Mitra 

Usaha unit Batu Malang untuk menjaga kesinambungan terhadap proses 

pemberian kredit mikro yang sehat.Berdasarkan pengamatan, 

pemantauan pihak-pihak yang melakukan pemeriksaan setiap harinya 

oleh Cluster Manager (CM), Mikro Mandiri Manager (MMM), Mikro 



57 

 

 

Kredit Analis (MKA) dan oleh Mikro Kredit Sales (MKS) mengenai 

pelaksanaan pengendalian intern telah ada dan dilakukan. Pemeriksaan 

pada Bank Mandiri Mitra Usaha unit Batu Malang dilakukan oleh Mikro 

Kredit Sales (MKS) secara rutin setiap harinya, di dalam pemantauan ini 

terdapat system kontrol sales dan transaksi yang menentukan tindak yang 

harus dilakukan pada tingkat tertentu yang ditetapkan, fungsi control ini 

dilakukan oleh atasan langsung yang mengotrol aktivitas bawahaanya 

sebagai upaya dalam mengambil tindakan pencegahan (preventif) atas 

terjadinya penyimpangan. Dalam aktivitas monitoring penagihan kredit 

ada berbagai tindakan yang dilakukan oleh MKS, yaitu periodic call 

merupakan salah satu bentuk pemantauan terhadap perkembangan usaha 

debitur yang dilakukan melalui kunjungan ketempat usaha debitur (On 

The Spot) maupun melalui telepon oleh Bussines Unit secara periodic 

maupun pertemuan dengan debitur secara periodic maupun secara 

mendadak (Surprise Call). Selain itu system pemantauan lainnya adalah 

EWS (Early Warning Signal) adalah tindakan pemantauan secara dini 

terhadap kredit debitur, monitoring terhadap debitur yang akan jatuh 

tempo dalam 3 hari kedepan. 

Dalam pemantauan tersebut Mikro Kredit Sales (MKS) berperan 

untuk membina debitur agar disiplin dalam pembayaran angsuran kredit, 

selain itu MKS memberikan laporan secara periodic kepada Mikro 

Mandiri Manager (MMM) atas kondisi dan perkembangan portofolio 

kredit mikro beserta permasalahannya untuk menjadi bahan evaluasi 

Mikro Mandiri Manager (MMM). 
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Sistem pengendalian intern dalam monitoring pada pada Bank 

Mandiri unit Batu Malang sudah baik.Diharapkan karyawan pada setiap 

bagian dapat melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan tanggung 

jawabnya masing-masing. Mikro Mandiri Manager (MMM) sebaiknya 

tidak hanya memeriksa dokumen-dokumen yang ada pada bank saja, 

tetapi Mikro Mandiri Manager (MMM) juga melakukan kunjungan 

lokasi untuk memastikan kebenaran dari hasil investigasi dari analisis 

kredit. Dengan demikian pengendalian intern atas pemantauan terhadap 

proses pemberian kredit mikro Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit 

Serbaguna Mikro (KSM) akan lebih baik dan meminimalisir terjadinya 

kredit fiktif, dan juga dalam pemberitahuan sebelum tanggal pembayaran 

sebaiknya menggunakan pemberitahuan melalui SMS agar para 

pelanggan atau debitur tersebut tidak merasa terganggu apabila 

dihubungi secara langsung melalui telefon. 

 

D. Pembahasan 

Dari data penelitian yang peneliti lakukan, pelaksanaan system 

pengendalian intern dalam pemberian kredit mikro dengan produk Kredit 

Usaha Mikro (KUM) dan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) yang dilakukan 

Bank Mandiri Mitra Usaha Unit Batu Malang, penulis melakukan analisis 

bahwa pemberian kredit mikro Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit 

Serbaguna Mikro (KSM) sudah terjadi dan sesuai dengan system 

pengendalian intern dan ada yang belum sesuai dengan system pengendalian 

intern. Ada beberapa kelemahan dan usulan bagi perusahaan yang terdapat 
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dalam system pengendalian intern terhadap pemberian Kredit Usaha Mikro 

(KUM) dan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) yang sudah dijelaskan pada 

analisis data. 

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing fungsi guna melancarkan kinerja perusahaan. 

Struktur organisasi di Bank Mandiri Mitra Usaha Unit Batu Malang sudah 

cukup baik, para karyawan di struktur organisasi tersebut telah melakukan 

tugas dan kewajibannya sesuai dengan job disknya masing masing. 

Suatu perancangan dan penggunaan dokumen akan terjadi atas dasar 

otorisasi oleh pihak yang berwenang. Otorisasi dilakukan untuk melindungi 

aset perusahaan dan menjamin bahwa transaksi dilakukan sebagaimana 

mestinya.Pada Bank Mandiri Mitra Usaha unit Batu Malang telah melakukan 

otorisasi pada pemberian kredit mikro dengan prouk Kredit Usaha Mikro 

(KUM) dan Kredit Serbaguna Mikro (KSM). 

 Pemberian kredit mikro terjadi apabila Mikro Mandiri Manager 

(MMM) ataupun Cluster Manager (CM) melakukan otorisasi terlebih dahulu 

sesuai dengan kewenangan limit yang dimilinya. Pada Bank Mandiri Mitra 

Usaha Unit Batu Malang sebaiknya melakukan pemisahan system analis 

antara kredit mikro Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit Serbaguna Mikro 

(KSM), dengan begitu system analis akan terpisah antara kredit Kredit Usaha 

Mikro (KUM) dan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) serta para Mikro Kredit 

Analisi (MKA) dapat berkonsentrasi mengerjakan system analis Kredit Usaha 

Mikro (KUM) dan system analis untuk Kredit Serbaguna Mikro (KSM).  
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Di dalam kompenen sistem pengendalian intern, informasi dan 

komunikasi dibutuhkan untuk mengurangi kecurangan dan prosedur 

pemberian Kredit Mikro ini menjadi lebih efisien dan efektif sehingga dinilai 

dapat menciptakan praktik yang sehat.Pada Bank Mandiri Mitra Usaha Unit 

Batu Malang sudah memenuhi sistem pengendalian intern yang baik.Karena 

Bank Mandiri Mitra Usaha Unit Batu Malang telah menggunakan system 

Loan Origination System (LOS). Sistem ini dapat mempermudah Mikro 

Kredit Analis (MKA) untuk mengentry data calon nasabah yang telah layak 

dan mendapatkan Nota Analisa Kredit, yang didapat dari hasil survey. 

Dengan data yang diberikan oleh Mikro Kredit Analisi (MKA) akan lebih 

cepat diterima oleh Mikro Mandiri Manager (MMM) untuk 

merekomendasikan debitur tersebut. 

Proses monitoring dilakukan untuk menjaga kesinambungan terhadap 

proses pemberian Kredit Mikro agar tidak terjadi penyelewengan yang 

dilakukan oleh pihak internal maupun pihak debitur. Pada Bank Mandiri Unit 

Batu Malang system pengendalian intern dalam monitoring sudah dikatan 

baik, karena terdapatnya system Kontrol Sales dan Transaksi yang bertujuan 

untuk memonitoring segala aktivitas yang dilakukan oleh karyawan Bank 

Mandiri Mitra Usaha Unit Batu Malang. Pemantaun kredit pada debitur 

dipantau setiap harinya oleh Mikro Kredit Sales (MKS), pemantauan tersebut 

dilakukan dengan 4 cara, yaitu periodic call, On The Spot, Surprise Call dan 

EWS (Early Warnig Signal). Dengan cara-cara yang dilakukan oleh Bank 

Mandiri Unit Batu Malang tersebut maka resiko terjadinya kredit macet atau 

debitur yang tidak melakukan kewajibannya akan segera diketahui oleh pihak 
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Bank dan segera ditindak lanjuti agar tidak terjadi kerugian yang dialami oleh 

pihak Bank itu  sendiri maupun dari pihak debitur peminjaman Kredit Usaha 

Mikro (KUM) dan Kredit Serbaguna Mikro (KSM). 

Penilaian risiko dilakukan untuk menganalisis resiko yang timbul dari 

perubahan keadaan dan resiko terjadinya kredit macet, dalam hal ini 

khususnya yang berkaitan dengan Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit 

Serbaguna Mikro (KSM) yang diberikan pada nasabah serta pengaruh 

terhadap Bank Mandiri Mitra Usaha Unit Batu Malang. dalam penilaian 

resiko dapat dikatan baik, hal itu dapat dilihat dalam data yang peniliti sajikan 

di tabel 3, hal itu dapat menjadi bukti bahwa analisis penilain resiko yang 

dilakukan oleh Bank Mandiri Unit Batu Malang ini sudah telah terjadi dan 

dilaksanakan dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


