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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Review Penelitian Terdahulu 

Harun (2013) menganalisis penerapan struktur pengendalian 

internal dalam menunjang efektivitas pemberian kredit usaha pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, KCP Boulevard Manado. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang 

digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh dari data primer. Hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian internal 

kredit usaha pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., KCP 

Boulevard Manado sudah cukup efektif, hal ini terlihat dari 

diterapkannya unsur-unsur pengendalian intern yang layak dan 

memadai ditunjang dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit 

yang baik sesuai dengan teori pengendalian intern yang baik oleh 

COSO. 

Papalangi (2013) meneliti sistem pengendalian internal yang 

diterapkan pada PT. BRI (Persero) Tbk Manado dalam menunjang 

efektivitas pemeberian kredit UKM. Data penelitian ini diperoleh dari 

observasi serta wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil 

penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal 

yang diterapkan telah memenuhi sebagian besar unsur-unsur  

pengendalian internal. BRI memiliki sistem pengendalian internal 

dalam perkreditan untuk mencegah adanya penyalah gunaan 
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wewenang. BRI menerapkan persyaratan tertentu untuk menjamin 

keamanan atas kredit usaha tersebut. Hal-hal tersebut membuktikan 

bahwa sistem pengendalian internal pada PT.Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Manado telah sesuai dengan teori yang ada sehingga 

dapat mendorong tercapainya pemberian kredit yang efektif. 

Parlin P Lingga (2013) menganalisis Sistem Pengendalian Intern di 

perbankan Indonesia. Bank tersebut adalah Bank NasionalIndonesia 

(BNI). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian 

dapat disimpulkan system pengendalian kas yang terdiri dari 

penerimaan dan pengeluaran kas berjalan dengan efektif. Hal tersebut 

terlihat dari adanya pemindahan tugas dan tanggung jawab pada pihak-

pihak yang terkait pada pengendalian intern di nbank ini, tidak ada 

perangkapan jabatan pada bank tersebut. Dalam melaksanakan 

kegiatan opersi bank telah didasarkan pada buku pedoman, 

memorandum, dan intruksi internal manajemen sehingga terjadi 

standart operasi bank dan mencatat transaksi yang terjadi pada saat 

terjadinya transaksi dan membuat laporan harian kerja. 

Keterkaitan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah terletak pada variabelnya, yaitu menganalisis tentang sistem 

pengendalian internal atas pemberian kredit untuk menilai kualitas dan 

penerapan sistem tersebut dapat dinilai baik dan memuaskan. 
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B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengendalian Internal 

a. Pengertian 

Menurut COSO (2004) pengendalian internal adalah suatu proses 

yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan staff, untuk 

membuat reasonable assurance mengenai: 

- Efektifitas dan efisiensi operasional 

- Reliabilitas pelaporan keuangan 

- Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 

Menurut COSO framework, Internal control terdiri dari 5 

komponen yang saling terkait, yaitu: 

- Lingkungan pengendalian 

- Penaksiran resiko 

- Aktivitas pengendalian 

- Informasi dan komunikasi 

- Pemantauan atau monitoring 

Pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang saling 

berkaitan sebagai berikut:  

- Lingkungan pengendalian 

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, 

mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. 

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua 

komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan 
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struktur. Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi 

organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari 

orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Beberapa 

faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian 

antara lain integritas dan nilai etik, komitmen terhadap 

kompetensi, dewan direksi dan komite audit, gaya manajemen 

dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan 

tanggung jawab, praktik dan kebijkan SDM. Auditor harus 

memperoleh pengetahuan memadai tentang lingkungan 

pengendalian untuk memahami sikap, kesadaran, dan tindakan 

manajemen, dan dewan komisaris terhadap lingkungan 

pengendalian intern, dengan mempertimbangkan baik substansi 

pengendalian maupun dampaknya secarakolektif. 

- Penaksiran resiko 

Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis 

terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, 

membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko 

harus dikelola. Penentuan risiko tujuan laporan keuangan 

adalah identifkasi organisasi, analisis, dan manajemen risiko 

yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan yang 

disajikan sesuai dengan PABU. Manajemen risiko 

menganalisis hubungan risiko asersi spesifik laporan keuangan 

dengan aktivitas seperti pencatatan, pemrosesan, 
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pengikhtisaran, dan pelaporan data-data keuangan. Risiko yang 

relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan 

keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara 

negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, 

mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten 

dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko 

dapat timbul atau berubah karena berbagai keadaan, antara lain 

perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem 

informasi yang baru atau yang diperbaiki, teknologi baru, lini 

produk, produk, atau aktivitas baru, restrukturisasi korporasi, 

operasi luar negeri, dan standar akuntansi baru. 

- Aktivitas pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 

membantu menjamin bahwaarahan manajemen dilaksanakan. 

Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang 

diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian 

tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan 

dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. 

Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan 

dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan 

prosedur yang berkaitan dengan review terhadap kinerja, 

pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan 
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tugas. Aktivitas pengendalian dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 

a. Pengendalian Pemrosesan Informasi 

- pengendalian umum 

- pengendalian aplikasi 

- otorisasi yang tepat 

- pencatatan dan dokumentasi 

- pemeriksaan independen 

b. Pemisahan tugas 

c.  Pengendalian fisik 

d. Telaah kinerja 

- Informasi dan komunikasi 

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, 

penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan 

waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung 

jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan 

keuangan yang meliputi sistem akuntansi yang berisi metode 

untuk mengidentifikasikan, menggabungkan, menganalisa, 

mengklasikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi serta 

menjaga akuntabilitas asset dan kewajiban. Komunikasi 

meliputi penyediaan deskripsi tugas individu dan tanggung 

jawab berkaitan dengan struktur pengendalian intern dalam 

pelaporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan 



12 
 

memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan 

pelaporan keuangan untuk memahami : 

a. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang 

signifikan bagi laporan keuangan 

b. Bagaimana transaksi tersebut dimulai 

c.  Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan 

akun tertentu dalam laporan keuangan yang 

tercakup dalam   pengolahan dan pelaporan 

transaksi 

d. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat 

transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke 

dalam laporan keuangan, termasuk alat 

elektronik yang digunakan untuk mengirim, 

memproses, memelihara, dan mengakses 

informasi. 

- Pemantauan atau monitoring 

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja 

pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup 

penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan 

pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui 

kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi 

secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. 

Di berbagai entitas, auditor intern atau personel yang 
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melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam 

memantau aktivitas entitas. Aktivitas pemantauan dapat 

mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dengan pihak 

luar seperti keluhan pelanggan dan respon dari badan pengatur 

yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang 

yang memerlukan perbaikan. Komponen pengendalian intern 

tersebut berlaku dalam audit setiap entitas. Komponen tersebut 

harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan ukuran 

entitas, karakteristik kepemilikan dan organisasi entitas, sifat 

bisnis entitas, keberagaman dan kompleksitas operasi entitas, 

metode yang digunakan oleh entitas untuk mengirimkan, 

mengolah, memelihara, dan mengakses informasi, serta 

penerapan persyaratan hukum dan peraturan fokus internal 

Coso: 

a. Fokus Pengguna Utama adalah manajemen. 

b. Sudut pandang atas internal control adalah kesatuan 

beberapa proses secara umum. 

c. Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah internal control 

adalah pengoperasian sistem yang efektif dan efisien, 

pelaporan laporan keuangan yang handal serta 

kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. 
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d. Komponen/domain yang dituju adalah pengendalian atas 

lingkungan, manajemen resiko, pengawasan serta 

pengendalian atas aktivitas informasi dan komunikasi. 

e. Fokus pengendalian dari eSAC adalah keseluruhan 

entitas. 

f. Evaluasi atas internal control ditujukan atas seberapa 

efektif pengendalian tersebut diterapkan dalam poin 

waktu tertentu. 

g. Pertanggungjawaban atas sistem pengendalian dari eSAC 

ditujukan kepada manajemen. 

2. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal 

Mulyadi (2008:164) berpendapat bahwa unsur pokok 

pengendalian internal antara lain : 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 

fungsional yang tegas. 

Struktur organisasi adalah suatu susunan pembagian 

tanggung jawab menurut fungsional kepada unit-unit organisasi 

yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok 

perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam 

organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: 

a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpangan 

dari fungsi akuntansi. 
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b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, 

pendapatan, dan biaya.  

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar 

otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui 

terjadinya transaksi tersebut. Formulir merupakan media yang 

digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk 

memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi. 

Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan 

informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, 

utang, pendapatan dan biaya suatu organisasi. 

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

setiap unit organisasi.  

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem 

wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak 

akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk 

menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaanya. Terdapat 

beberapa cara-cara yang umunya ditempuh oleh perusahaan 

dalam menciptakan praktik yang sehat, yaitu: 
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a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang 

pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh yang 

berwenang. 

b. Pemeriksaan secara mendadak terhadap objek-objek yang 

dianggap penting agar mendorong karyawan melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan.  

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai 

akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada 

campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.  

d. Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat 

menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, 

sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari. 

e. Kewajiban pengambilan cuti bagi karyawan yang bertujuan 

selama masa cuti, dapat digantikan sementara pekerjaannya 

oleh karyawan lain untuk mengantisipasi adanya kecurangan 

dan dapat mengungkap apabila memang benar terjadi 

kecurangan pada divisi tertentu. 

f. Secara periodik diadakan penococokan fisik kekayaan 

dengan catatanya. 

g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 

efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian internal lain. 
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d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab  

Mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian 

internal yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawn 

yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat 

dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap 

mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat 

diandalkan, namun karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya 

tidak cukup untuk menjadi satu-satunya unsur sistem 

pengendalian internal. Untuk mengatasi kelemahan yang bersifat 

manusiawi disinilah diperlukan peran dari tiga unsur sistem 

pengendalian internal yang lain, agar setiap karyawan yang 

melaksanakan sistem terhindar dari godaan sehingga tujuan 

sistem pengendalian internal dapat terwujud. Untuk mendapatkan 

karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara 

berikut dapat ditempuh: 

a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang 

dituntut oleh pekerjaanya. Untuk memperoleh karyawan yang 

mempunyai kecakapan yang sesuai dengan tuntutan tanggung 

jawab yang akan dipikulnya, manajemen harus mengadakan 

analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan 

syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang akan 

menduduki jabatan tersebut. Program yang baik dalam 

seleksi calon karyawan akan menjamin diperolehnya 
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karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut. Program 

yang baik dalam seleksi calon karyawan akan menjamin 

diperolehnya karyawan yang memiliki kompetensi seperti 

yang dituntut jabatan yang akan didudukinya. 

b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi 

karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. 

3. Efektivitas 

a. Pengertian Efektivitas 

- Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi 

Pelayanan Publik. “Efektivitas adalah kemampuan 

melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau 

misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak 

adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” 

(Kurniawan, 2005) 

- Menurut Hassel Nogi S.Tangkilisan dalam bukunya 

Manajemen Publik. Efektivitas adalah kemampuan 

melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan, program atau 

misi) suatu organisasi, produktivitas organisasi, dan tidak 

adanya tekanan atau ketegangan diantara anggota organisasi 

(Nogi, 2005) 

- Menurut pendapat Peter F Druker yang dikutip H.A.S Moenir 

dalam bukunya Manajemen Umum Di Indonesia 

mendefinisikan efektivitas adalah efektivitas pada sisi lain, 
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menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. 

Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran 

untuk melaksanakan (Moenir, 2006:166).  

- Memperhatikan pendapat para ahli diatas, bahwa konsep 

efektivitas merupakan suatu sifat yang bersifat 

multidimensional, artinya adalah dalam mendefinisikan 

kualitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki 

walaupun tujuan akhir dari aktivitas adalah pencapaian tujuan. 

Kata efektif sering dicampura adukan dengan efesien walaupun 

artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan efisien belum tentu 

efektif. kredit yang diberikan bisa dikatan efektif apabila 

setelah diberikan kredit usaha nasabah menunjukan grafik 

peningkatan baik dari sisi kemampuan mengembalikan modal 

dan garfik peningkatan keuntungan dari usaha nasabah, 

sedangkan dikatakan tidak efektif apabila sebaliknya 

4. Kredit 

a. Pengertian 

Menurut Melayu S.P. Hasibuan kredit adalah semua jenis pinjaman 

yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai 

perjanjian yang telah disepakatim (Hasibuan, 2008) 
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5. Fungsi Kredit  

- Untuk meningkatkan daya guna uang 

Dengan adanya kredit mampu meningkatkan utility atau daya 

guna uang. Jika uang hanya sekedar disimpan tak akan pernah 

menghasilkan apapun yang bermanfaat, dengan adanya kredit, 

maka uang itu bisa bermanfaat untuk menghasilkan barang dan 

jasa dari penerima kredit. 

- Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Maksudnya ialah uang yang disalurkan dapat beredar ke 

berbagai wilayah yang membutuhkan pengkreditan, sehingga 

wilayah yang kekurangan bisa memperoleh uang untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

- Meningkatkan daya guna barang 

Maksudnya ialah kredit yang diberikan pihak bank bisa 

digunakan oleh nasabah untuk mengolah barang yang tidak ada 

manfaatnya menjadi bermanfaat. 

- Meningkatkan peredaran barang 

Artinya dengan adanya kredit maka akan menambah atau 

meningkatkan peredaran barang dari suatu daerah ke daerah 

lain, hingga jumlah barang yang beredar tersebut bertambah 

pesat dan bisa meningkatkan banyaknya barang yang 

diedarkan. 

 



21 
 

- Alat stabilitas ekonomi 

Adanya pemberian kredit dapat menjadikan kestabilan 

perekonomian, karena dengan kredit akan membantu 

masyarakat dalam menambah jumlah barang yang dibutuhkan 

suatu masyarakat. 

- Meningkatkan kegairahan berusaha 

Artinya dengan adanya kredit akan menimbulkan semangat 

bagi para debitur untuk menjalankan usaha yang digelutinya 

apalagi modal yang dimilikinya sangat minim. 

- Meningkatkan pemerataan pendapatan 

Yaitu semakin banyak kredit yang tersalurkan pada masyarakat 

akan membuat pendapatan mereka semakin membaik 

- Meningkatkan hubungan Internasional 

Pinjaman internasional dalam hal pemberian kredit dari Negara 

lain akan meningkatkan kerjasama, sehingga akan terciptanya 

perdamaian. 

6. Prinsip Pemberian Kredit 

a. Pengertian 

- Menurut Kasmir (2004) analisis 5C sebagai berikut : 

1. Character 

Analisis watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan. 

Hal ini karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada 

peminjam sehingga peminjam haruslah pihak yang benar-benar 



22 
 

dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan 

pinjaman. Bagaimanapun baiknya suatu bidang usaha dan kondisi 

perusahaan, tanpa didukung watak yang baik, tidak akan dapat 

memberikan keamanan bagi bank dalam pembayaran atas segala 

kewajiban yang ada. Beberapa hal yang harus diteliti didalam 

analisis watak nasabah adalah riwayat hubungan dengan bank, 

antara lain: 

 a. Riwayat peminjam 

b. Reputasi dalam bisnis dan keuangan 

c. Manajemen 

d. Legalitas usaha 

2. Capacity 

Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat penting 

dalam analisis kredit adalah faktor kemampuan. Jika tujuan 

analisis watak adalah untuk mengetahui kesungguhan nasabah 

melunasi hutangnya, maka tujuan analisis kemampuan adalah 

untuk mengukur kemampuan membayar. Kemampuan tersebut 

dapat diuraikan kedalam kemampuan manajerial dan kemampuan 

finansial. Kedua kemampuan ini tidak dapat berdiri sendiri. 

Karena kemampuan finansial merupakan hasil kerja kemampuan 

manajerial perusahaan.  
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3. Capital 

Modal sendiri (ekuitas) merupakan hak pemilik dalam 

perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang 

ada. Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik ditambah 

dengan hasil usaha perusahaan. Analisa modal ini bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam memikul beban 

pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam 

menanggung beban resiko yang mungkin dialami perusahaan.  

4. Collateral 

Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis 

kredit adalah collateral (agunan). Jaminan hendaknya melebihi 

jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti 

keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu 

masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan 

secepat mungkin. 

5. Condition 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, 

sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa 

yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha 

yang dibiayai hendaknya benar–benar memiliki prospek yang 

baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif 

kecil. 
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7. Prosedur Umum Perkreditan 

Prosedur kredit bank setiap bank tidak semuanya sama, 

menurut Suyatno (1995) menjelaskan tentang prosedur umum 

perkreditan adalah sebagai berikut: 

a. Permohonan kredit 

Permohonan kredit ini, mencakup permohonan baru untuk 

memperoleh suatu jenis fasilitas kredit pemohon tambahan suatu 

kredit yang sdang berjalan, permohonan pembaharuan masa lalu 

kredit dan yang sudah berakhir maupun permohonan lainya unuk 

perubahan syarat-syaratfasilitas kredityang sedang berjalan,seperti 

penukaran jaminan, pengunduran jadwal angsuran. 

b. Investigasi kredit 

Untuk menghindari resiko kredit yang akan datang, perlu 

dilakukan wawancara dengan pemohon kredit atau debitur, 

penghimpunan data yang berhubungan dengan permohonan kredit 

yang diajukan nasabah, meliputi informasi untuk bank dan juga 

daftar-daftar hitam dan daftar kredit macet. 

c. Analisa kredit 

Analisa kredit yaitu pekerjaan yang meliputi mempersiapkan 

penguraian dari segala aspek baik keuangan maupun non keuangan, 

mengetahui kemungkinan dapat tidaknya dipertimbangkan suatu 

permohonan kredit dan penyajian laporan analisa yang berisi 

penguraian dan kesimpulan serta penyajian laporan analisa yang 
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berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-

alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan tentang kredit tersebut. 

d. Keputusan atas permohonan kredit 

Keputusan atas permohonan kredit adalah tindakan pejabat 

yang berdasarkan wewenangnya dengan landasan penilaian syarat-

syarat umum dalam laporan pemeriksaan dan analisa kredit berhak 

mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui, atau 

mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat 

wewenang, kepala bagian kredit kantor cabang adalah sampai pada 

jumlah permohonan dalam jenis kredit yang telah ditentukan oleh 

direksi atau kantor pusat untuk memutuskan sendiri tanpa 

mengusulkan dahulu kepada kantor pusat, sedangkan diluar 

ketentuan tersebut maka kepala bagian kredit kantor cabang harus 

mengusulkan lebih dahulu kepada direksi atau kantor pusat. 

e. Penolakan dan persetujuan permohonan kredit 

Penolakan permohonan kredit ini baik oleh bagian kredit 

dilaporkan setelah mendapat persetujuan direksi kantor pusat, 

adalah dianggap tidak memenuhi persyaratan secara teknis yang 

disampaikan kepada nasabah secara tertulis. 

Sedangkan persetujuan pemberian kredit adalah keputusan 

untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari 

calon debitur. Dan untuk menjelaskan keputusan bank biasanya 
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ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan 

prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. 

Prosedur dalam proses persetujuan permohonan kredit ini 

biasanya adalah sebagi berikut: 

1) Pemberian surat penegasan persetujuan permohonan kredit 

kepada pemohon yang berisi syarat-syarat kredit yang 

bersangkutan. 

2) Penagihan jaminan 

3) Penandatanganan perjanjian kredit 

4) Pembayaran bea materai kredit 

5) Pembayaran provisi kredit 

6) Asuransi barang jaminan dan asuransi kredit 

f. Pencairan fasilitas kredit 

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan 

menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Yang dalam 

prakteknya berupa pembayaran dan atau pemindah bukuan atas 

beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. 

g. Pelunasan fasilitas kredit 

Pelunasan kredit ini adalah semua kewajiban hutang nasabah 

terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian. 

Sehingga  selesai sudah urusan dengan bank yang bersangkutan, 

dengan selesainya pelunasan atas kredit maka jaminan yang tadinya 

ada pada bank dikembalikan kepada nasabah. Demikian yang 
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tersebut diatas adalah prosedur umum manajemen pelaksanaan 

pengajuan kredit oleh bank sebagai pelaksana kebijakan 

pemerintah dibidang perkreditan. 


